
Side 3.
.

Torsten Bengtsson.

Erik bygger en hule.

Illustration: 
Jonas Anderson.

Special-pædagogisk forlag.



Side 4.
.

Erik keder sig.
Han går hen til far.
Far sidder med sin pc.
»Skal vi lave noget?« spørger Erik.
»Nej,« siger Eriks far. »Jeg skal  
arbejde.«
»Skal du?«
Far nikker.



Side 5.
.

Så får far en idé.
»Du kan se tv.«
»Gab!«
»Du kan se en film.«
»Gab, gab!«
»Spille på din pc.«
»Gab, gab, gab,« siger Erik.
»Så har jeg ikke flere idéer,« siger far.



Side 6.
.

Erik er sur nu.
Han går ud i haven.
Der ligger en stak brædder.
De er helt nye.
Måske kunne han bygge en hule af 
dem.
Så kunne han sove i den i nat.



Side 8.
.

Men må han det?
Han må nok spørge far.
Erik råber ind ad døren.
»Far! Må jeg bygge en hule?«
»Ja,« råber far.



Side 9.
.

Erik henter værktøj.
Han saver og hamrer.
Først et gulv. Og så vægge.
Det er hårdt men sjovt.
Nu er det tid til at lave tag.
Det er svært.



Side 10.
.

Så kommer far.
Han ser lidt sjov ud i hovedet.
Han ser på hulen.
Så på bunken af brædder.
Der er kun få tilbage.

»Fin hule, ik’?« siger Erik bare.
»Jo, men alt mit træ… Det var jo til en 
terrasse.«
»Nu blev det altså til en hule.«
»Pyt med det. Det andet kan vente.« 
Far ler højt.

Hulen er så fin.
Den ser ud som et lille hus.
Så spørger far:
»Vil du have hjælp til taget?«
»Ja tak,« siger Erik.



Side 11.
.

Lidt efter er hulen klar.
Så siger Erik:
»Jeg vil sove i min hule i nat.«
»God idé,« siger far.



Side 12.
.

Det er aften.
Erik ligger i sin hule.
Med sovepose, pude og tæppe.
Han lyser med sin lygte.

Det er sort nat. Og det blæser.
Erik er ensom og bange.
Han vil ikke sove i hulen. Han vil ind 
til far igen.

Men nu sker der noget. Han kan høre 
skridt.
Nogen går rundt om hulen.
Åh nej! Er det en morder?



Side 14.
.

Erik er helt stille.
Så hører han en sige:
»Har du det godt i din hule?«

Åh, det er bare far!

Og inden Erik får sagt noget, siger far:
»Det blev lidt tomt inde i huset. Må jeg 
sove hos dig?«
»Ok så,« siger Erik. »Hvis du tør.«




