
Side 1.
.

Bo 
og musen.

Af Kirsten Ahlburg.

Special-pædagogisk forlag.



Side 2.
.

Det er aften.
Bo skal 
i seng.

Så hører
han en lyd.
Det er Sif,
hans kat.
Den står 
uden for døren.



Side 3.
.

Det er aften.
Bo skal 
i seng.

Så hører
han en lyd.
Det er Sif,
hans kat.
Den står 
uden for døren.

Bo åbner døren.
Sif løber ind.
Den har 
en mus
i munden.

“Mor,” råber Bo.
“Se, en mus.”



Side 4.
.

Mor kan ikke
lide mus.
Hun kalder  
på far.

“Sif har  
en mus,”
råber mor.
“Få den væk.”



Side 5.
.

Mor kan ikke
lide mus.
Hun kalder  
på far.

“Sif har  
en mus,”
råber mor.
“Få den væk.”

Far vil bære 
Sif ud.
Men Sif
taber musen.

“Fang musen,”
råber mor.
“Den løber
ind til Bo.”



Side 6.
.

Far tager
en kost.
Mor tager
en avis.
Og Bo
tager en skål.
Så løber de
efter Sif.

Men musen 
er hurtig.
Den løber
ind under 
Bos seng.



Side 7.
.

Far tager
en kost.
Mor tager
en avis.
Og Bo
tager en skål.
Så løber de
efter Sif.

Men musen 
er hurtig.
Den løber
ind under 
Bos seng.

Bo ser
under sengen.
Men musen 
er væk.

Så ser han
sit vindue.
Det er åbent.

Måske er musen
løbet ud.

“Mit vindue
er åbent,” 
siger Bo.



Side 8.
.

“Ja, musen er 
nok ude.
Så skal du sove,”
siger far.

Mor og far
lukker døren.
Så går de.

Bo sover
i fem timer.
Så vågner han.
Han hører 
en lyd.
Musen er
på hans bord.



Side 9.
.

“Ja, musen er 
nok ude.
Så skal du sove,”
siger far.

Mor og far
lukker døren.
Så går de.

Bo sover
i fem timer.
Så vågner han.
Han hører 
en lyd.
Musen er
på hans bord.

Bo står op.
Han vil hente Sif.
Men den er væk.
Bo må selv
fange musen.

Han tager skålen.
Så ser han 
på musen.
Den sidder
på en bog.



Side 10.
.

Bo holder
skålen stille. 
Han står
længe og venter.
Så går musen
ned i skålen.

Bo lægger
bogen over. 
Så løber han ud
i haven. 



Side 11.
.

Foran Bo står mor.

“Hvad laver du?”
siger mor.
“Det er nat.”

Bo løfter bogen.
Musen hopper op. 

“Hjælp,” råber mor.
“En mus.”



Side 12.
.

“Ja, jeg har 
fanget den.
Den sad 
på bordet,”
siger Bo.

“Det var godt,”
siger mor. 
“For jeg er bange
for mus.”


