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I dag skal Erik og far til syn med bilen.



Side 5.
.

Den skal til syn en gang om året.
Kan den mon klare testen?
Hvis den ikke kan, må far ikke køre i den 
mere.

Far er nervøs.
Bilen er slidt.
Der er lidt rust på den.
Far siger:
»Bare den kan klare et syn.« 
»Det skal nok gå,« svarer Erik.

De er på vej.



Side 6.
.

De kommer til et gult hus.
Her skal de vente.
Der er mange biler i kø.

»Hvordan skal det dog gå?« siger far.
Erik er helt rolig:
»Slap nu af, far. Det skal nok gå godt.« 
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.

En port åbnes.
De kører ind i en stor hal.
En ung pige kommer hen til dem.
»Hej. Jeg hedder Ida. Nu skal jeg syne 
din bil. Du kan få kaffe derhenne.«
Hun peger.
»Tak,« siger far.
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.

Erik går ikke med far.
Han vil ikke have kaffe.
Han vil se, hvad Ida gør med bilen.

Hun hejser bilen op.
Så kan hun gå ind under den. 
Her og der slår hun på bilen med en 
lille hammer.
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.

Erik undrer sig:
»Må du godt det? Altså slå på min fars 
bil?« 
»Jeg ser efter rust,« siger Ida.

Erik går en tur i hallen. 
Han ser ud af et vindue.
Han kan se en bane. Her kører de en 
runde med hver bil.
Så kan de lave en bremse-test.

Han går hen til deres bil igen.
Den er ved at køre. 
Ida siger: »Jeg kører en tur på banen.«
Erik råber: »Jeg vil med.« 

Men det er for sent.
Ida kører ud af den store port.



Side 10.
.

Så ser Erik en stor hvid bil.
En dame i en fin pels står ud af bilen.
Den bil skal vel også til syn? Og køre 
en tur på banen?
Erik vil gerne køre en tur i den bil.

Han lister ind i bilen.
Damen sætter sig ind. Hun kører ud af 
den store port.
Hun ser ham slet ikke.
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Men hun kører ikke ud på banen.
Hun kører ind mod byen.

Nu bliver Erik ræd.
»Stop,« råber han.
Damen bliver også bange. 



Side 12.
.

Hun råber: »Hvem er du?«
»Jeg er Erik.«
»Hvad laver du i min bil?«
»Jeg ville køre en tur i din fine bil. 
Bare en kort tur på banen. Med hende 
der laver syn på biler.«

Så ler damen.
Hun vender bilen.



Side 13.
.

Snart er de ved det gule hus igen.
Erik står ud.
»Tak for turen,« siger Erik.

Far er glad og vred. På én gang.
»Jeg har ledt efter dig.  Hvor gik du 
hen?«
»Jeg har kørt rundt i en fin bil,« siger 
Erik.
»Du må aldrig gå med  
folk, du ikke kender.  
Lov mig det,« siger far. 
Han er mest vred nu.
»Det lover jeg,«  
siger Erik.



Side 14.
.

Far er også ked af det. Han har tårer i 
øjnene. Det kan Erik se.
Det er bilen, tænker Erik. Den kunne 
nok ikke klare testen.
»Må vi ikke køre i vores bil mere?«
Så siger far:
»Pyt med bilen. Den kan vi nemt lave. 
Det var dig, jeg var nervøs for. Du var 
jo væk.«



Side 15.
.

Så giver han Erik et stort kram.
»Jeg kan klare mig uden en bil. Men 
jeg kan ikke klare mig uden dig,« ler 
far.


