
Side 1.
.

Gro
sælger en bil.

Kirsten Ahlburg.

speciAl-pædAgogisK forlAg.



Side 2.
.

Gro sidder i skolen. 
Hun ser 
på sin lærer.

»Vi skal på tur.
Vi skal til Norge,«
siger Gros lærer.

»Jubi,« råber Gro.

»Jubi,« råber de andre. 

»Vi rejser til maj.
Men vi skal
skaffe penge.«

»Hvor mange?«
siger Gro. 



Side 3.
.

»Skolen vil betale noget.
Men vi skal selv
skaffe 10.000 kroner.«

»Det er mange penge,«
siger Gro. 

Hun har selv 
250 kroner. 
De ligger
i en bøsse. 
Det er mange penge
for Gro. 



Side 4.
.

»Har I nogle ideer?«
siger Gros lærer. 

»Ja.
Vi kan 
sælge gamle ting.
Vi kan lave 
et marked,«
siger Gro. 

»Vi kan også 
lave cirkus. 
Jeg kan ride.
Gro kan skate,«
siger Liv. 



Side 5.
.

»Jeg kan spille fløjte,«
siger Mikkel.

»Så er jeg klovn,«
siger Marcus.

Han laver altid sjov. 



Side 6.
.

Gro laver en seddel.
Der står:

Kære alle

Vi skal på tur. 

Derfor skal vi

skaffe penge. 

Har du gamle ting?

Så sæt dem

ude ved gaden.

Vi henter 

det hele fredag.

Hilsen 3. A



Side 7.
.

Gros lærer laver
100 kopier. 

»Del dem ud,«
siger hun. 

Alle tager nogle sedler.
Så går de
rundt i byen. 



Side 8.
.

Fredag står der
mange gamle ting.

Der er bøger og tøj.
Der er møbler og …
Hov. 
Hvad er det?

På gaden står
en bil.
Det er 
en gammel bil.



Side 9.
.

»Til 3. A.
God tur,«
står der. 

Gro og Liv griner.
Nogen laver sjov.

De ringer på døren.
En gammel mand 
lukker op. 

»Der står til 3. A
på din bil.
Er det ikke
en fejl?«
siger Gro. 



Side 10.
.

»Nej.
Den er god nok.
I må få den. 
Jeg kan ikke køre mere.«

Den gamle mand smiler. 

»Tak,« siger Gro. 

»Her er nøglen,«
siger manden.

Gro tager nøglen.
Men hvad skal hun gøre?
Hun kan ikke
køre bil. 



Side 11.
.

»Hent din far.
Han kan køre den,«
siger manden.

Så lukker han døren. 

Gro smiler.

»Vi kan få 
mange penge.
Måske 5000 kroner.«



Side 12.
.

Ugen efter
er der cirkus.
Alle skal betale 20 kroner. 

Gro skater.
Marcus er klovn.
Han løber efter hende.

Mens de løber,
spiller Mikkel fløjte.



Side 13.
.

Liv rider på Tor. 
Hun hiver Marcus op. 
Så rider de
ud sammen.

Det er
et flot show.
Folk hujer og pifter.

Så går alle 
til marked. 



Side 14.
.

Nu skal 3. A
sælge gamle ting.

Men hvad med Gro?
Hun skal sælge bilen. 
Den står
midt i gården.

Mange går forbi.
De ser på den. 

En mand kommer
hen til Gro:

»Jeg vil give 4000.«

»Det er for lidt.
Den koster 6000,«
siger Gro. 



Side 15.
.

»Okay, så 5000.
Ikke en krone mere,«
siger manden. 

Men Gro er
en god sælger.
Hun skal have penge
til turen. 

»5500,«
siger Gro. 

»Top,« siger manden. 

Så er bilen solgt. 



Side 16.
.

Halv seks
går alle hjem.
Nu skal 3. A 
tælle penge. 

»Flot klaret 3. A!
Vi har 11.327 kroner,«
siger Gros lærer. 

»Fedt,« råber Liv.

»Sejt,«
 råber Gro.



Side 17.
.

Hun glæder sig
helt vildt.
Det bliver
en fed tur.

Og tænk.
De har selv
tjent til turen!


