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Bo 
ser en tyr.

Af Kirsten Ahlburg.

Special-pædagogisk forlag.



Side 2.
.

Side 3.
.

Det er søndag.
Bo er på landet.
Han går en tur. 

Så ser han
en tyr. 
Den er stor.



Side 3.
.

Det er søndag.
Bo er på landet.
Han går en tur. 

Så ser han
en tyr. 
Den er stor.

Tyren står alene.
Den ser på Bo. 

Bo ser på tyren.
Den ser sød ud.

Tyren står
bag et hegn.
I hegnet er
et hul.
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Bo går hen
til hullet.
Han vil
ind til tyren.
Den ser ikke
farlig ud.



Side 5.
.

Bo går hen
til hullet.
Han vil
ind til tyren.
Den ser ikke
farlig ud.

Tyren står stille.  
Bo går hen
til den. 

“Hej, store tyr,”
siger Bo. 

Han går hen
til tyren.
Han vil klappe den.
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.

Så ser Bo far.
Bo vinker til ham.

“Hej, far,” råber Bo.

“Pas på,” råber far.
“Løb.”

Bo ser på tyren.
Nu ser den
ikke sød ud.
Den ser gal ud.



Side 7.
.

Så ser Bo far.
Bo vinker til ham.

“Hej, far,” råber Bo.

“Pas på,” råber far.
“Løb.”

Bo ser på tyren.
Nu ser den
ikke sød ud.
Den ser gal ud.

Bo løber.
Han er bange.
Han vil ud
til far.

Tyren løber
efter Bo. 
Den er gal.

Bo løber 
og løber.
Han vil ud.
Men han kan
ikke se hullet.
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“Kom her,”
råber far. 

Bo løber 
hen til far.
Nu er tyren
bag Bo.



Side 9.
.

“Kom her,”
råber far. 

Bo løber 
hen til far.
Nu er tyren
bag Bo.

Tyren giver
Bo et skub.
Han falder
og slår sit knæ. 

“Hjælp,” råber Bo.

Så ser Bo
hullet!
Han ser også
fars arme.
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Side 11.
.

Far hiver
Bo ud.
Han ser på Bo.

“En tyr er farlig,”
siger far.

“Men den så
sød ud,”
siger Bo.



Side 11.
.

“Ja, måske.
Men den er farlig,”
siger far. 

Bo nikker.
Han vil ikke 
gå ind til
en tyr igen.


