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.

Bo 
på taget.
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Side 3.
.

Bo leger
i haven. 
Han ser Sif. 
Hun løber 
på taget. 

Bo vil 
op til Sif. 
Han henter 
en stige. 

Der er 
ni trin. 
Bo går 
op ad stigen.



Side 3.
.

Bo leger
i haven. 
Han ser Sif. 
Hun løber 
på taget. 

Bo vil 
op til Sif. 
Han henter 
en stige. 

Der er 
ni trin. 
Bo går 
op ad stigen.

“Hej, Sif. 
Nu kommer jeg,”
råber Bo. 

Sif står
på tagets ryg.
Han vil op
til hende.



Side 4.
.

Side 5.
.

Taget er skråt.
Bo bruger 
arme og ben.
Til sidst
er han oppe.

Bo sætter sig
på taget.
Han ser
ned i haven. 
Der er 
langt ned.

Så ser han
ind til Ib.



Side 5.
.

Taget er skråt.
Bo bruger 
arme og ben.
Til sidst
er han oppe.

Bo sætter sig
på taget.
Han ser
ned i haven. 
Der er 
langt ned.

Så ser han
ind til Ib.

“Hej, Ib,”
råber Bo. 

Ib kan 
høre Bo. 
Men han kan 
ikke se ham.

“Jeg er her,”
råber Bo. 
“Oppe på taget.”



Side 6.
.

Side 7.
.

Nu ser 
Ib op. 
Bo rejser sig 
og vinker. 
Så går han 
hen ad taget.

“Pas på. 
Du kan 
falde ned,”
råber Ib. 

Bo ser på Ib 
og griner. 
Det er sjovt 
at gå her.



Side 7.
.

Nu ser 
Ib op. 
Bo rejser sig 
og vinker. 
Så går han 
hen ad taget.

“Pas på. 
Du kan 
falde ned,”
råber Ib. 

Bo ser på Ib 
og griner. 
Det er sjovt 
at gå her.

Bo går videre. 
Han åbner 
armene. 
Han leger, 
at han flyver.



Side 8.
.

Side 9.
.

Men en sten 
er løs. 
Bo træder 
på den. 
Stenen falder ned, 
og Bo glider.

“Hjælp,”
råber Bo. 

Bo ryger 
ned ad taget. 
Han griber fat 
om nogle sten. 



Side 9.
.

Men en sten 
er løs. 
Bo træder 
på den. 
Stenen falder ned, 
og Bo glider.

“Hjælp,”
råber Bo. 

Bo ryger 
ned ad taget. 
Han griber fat 
om nogle sten. 

“Hjælp,”
råber Bo igen. 

Ib har set 
det hele. 
Han løber 
ind til Bo.



Side 10.
.

Side 11.
.

“Hold fast,”
råber Ib. 
“Jeg henter 
stigen.”

Bo holder fast. 
Det gør ondt 
i hans hænder.

“Skynd dig,”
råber Bo. 
“Ellers falder jeg.”

Ib løber 
hen til Bo. 
Han har 
stigen med.



Side 11.
.

Bos fod 
når et trin. 
Lidt efter står Bo 
på stigen.

“Pyha,” siger Bo. 
“Hvor blev 
jeg bange.”



Side 12.
.

Bo ser op 
på Sif. 

“Kom så, Sif,”
råber Bo. 

Sif tager 
et stort spring. 
Så er hun 
nede på jorden. 

“Bare jeg var 
en kat,”
siger Bo.


