
Side 1.
.

kirsten ahlburg.

Alfen
 i haven.

special-pædagogisk forlag.



Side 2.
.

Side 3.
.

I en gammel have
bor Alf.
Han er lille.
Ikke større
end din finger.
Hans krop er blå.
Og hans vinger
er lyse.



Side 3.
.

Alf har boet
her længe.
Det har Kurt
og Vaks også.
De var hans venner.
Men nu er de rejst.
Og Alf er alene.



Side 4.
.

Side 5.
.

Men Alf
vil ikke rejse.
Han har boet
her fra lille.
Han kender 
hver blomst.
Hvert træ
og hver busk.
Hver fugl 
og hver mus.

Han sidder alene
og græder.
Kun én ting
gør ham glad.
De små fugle 
og mus.
De er
hans venner.



Side 5.
.

Men en dag
kommer en kat.
Den var 
bange for Vaks.
Men nu er
Vaks væk.
Og katten vil bo her.

Alf kan ikke
lide den.
Han vil 
gøre den bange.
Han flyver 
op og ned.
Han vil advare 
sine venner.
Men katten
hvæser bare.



Side 6.
.

Side 7.
.

Katten er stor
og fed.
Den har lange kløer.
Og dens øjne
er onde.

Hver dag fanger
den Alfs venner.
Den fanger
små fugle.
Den fanger mus.
Og så æder
den dem.



Side 7.
.

Katten vil også
æde Alf.
Den løber
efter ham hver dag.
Men Alf er hurtig.
Han flyver
op og ned.
Ud og ind
mellem træer.
Om bag små buske. 
Katten kan ikke
nå ham.



Side 8.
.

Side 9.
.

Alf flyver også
hen på katten.
Han sætter sig
på dens hale.
Og så bliver den gal.

Den løber
rundt om sig selv.
Rundt og rundt
efter sin hale.
Når den får fat,
flyver Alf.
Og katten
bider sig selv. 



Side 9.
.

Til sidst
bliver katten træt.
Den kan ikke
æde Alf.
Men den kan 
fange hans venner. 
Den ser ondt
på Alf. 

“Du kan 
flyve fra mig.
Men jeg kan fange 
dine venner.
Jeg vil æde alle,”
siger den.
“Jeg vil jage
dag og nat.
Jeg vil æde mig fed.
Jeg æder,
til haven er tom.”



Side 10.
.

Side 11.
.

Og det gør katten. 
En dag
er alle fugle væk.
Og der er ingen mus.
Katten har ædt dem.
Og Alf er alene.

“Der ser du,”
siger katten.
“Nu er haven tom.”

Og så går
den fede kat.

Alf græder.
Han er ensom
og træt.
Han lægger sig
for at sove.
Han vil sove
og glemme alt.



Side 11.
.

I mange uger
sover Alf.
Det blæser og regner.
Det sner og er koldt.
Men Alf sover. 
Han sover,
til det bliver forår.



Side 12.
.

Side 13.
.

En morgen varmer
solen ham.
Han vågner og
åbner sine vinger.
De er tørre
og stive.
Han flyver lidt
op og ned. 
Så ser han
sig omkring.

“Åh, nej,” sukker han.
“Hvor ser haven
dog ud.”

Så hører han
en lyd.
Den kommer
fra huset.

“Åh, nej,” tænker Alf.
“Ikke den fede
kat igen.”



Side 13.
.

Han ser hen
mod huset.
Men lyden kommer
ikke fra katten.
Den kommer
fra en pige.
Hun løber
ud i haven. 
Lige hen til Alf.
Så smiler hun.

“Se, mor,” råber pigen.
“En lille alf.”



Side 14.
.

Side 15.
.

Alf bliver glad.
Han vinker til pigen.

“Den vinker, mor,”
råber pigen.

Pigens mor
ser op.
Hun kan 
ikke se noget.
Men hun tror
på sin datter.

“Morfar så også alfer,”
siger mor.
“Især én alf
holdt han af.
Det var en blå alf.
En alf med 
lyse vinger.”



Side 15.
.

“Det er den.
Det er den,”
råber pigen glad.

Alf løfter sine vinger.
Han smiler glad. 
Kurt må være
pigens morfar.
Pigen kan også se ham.
Nu får han
igen en ven.



Side 16.
.

Side 17.
.

Så hører Alf
et hyl.
Han bliver glad.
For han kan 
kende lyden.
Det er Vaks.
Hun løber
hen til Alf.



Side 17.
.

“Se, mor,” råber pigen.
“Vaks kan også
se alfen.”

“Ja, du har ret,”
siger mor.
“Vi må lave
en fin have.
En have til små alfer.”

Mor graver i jorden.
Pigen fylder
en kande med vand.
Så vander hun
en blomst.
“Her er vand,”
siger pigen.



Side 18.
.

Side 19.
.

Hun har
en blid stemme.
En stemme
som sin morfar.

“Jeg skal nok
passe haven.
Det lovede jeg morfar,”
siger pigen.

Alf ser på pigen
og smiler.
Så ser han
to små fugle.
De sidder i et træ.
De vil bygge rede.



Side 19.
.

Alf er glad.
Han åbner sine vinger.
Så flyver han
hen til Vaks.
Han sætter sig
på hendes snude.
Den er våd
og varm. 

Bag hækken sidder 
den fede kat.
Vaks ser den
og gør.
Alf holder sig
for ørerne.
Vaks åbner munden
og gør højt.
Alf vipper 
op og ned.



Side 20.
.

Den fede kat
bliver bange.
Den løber væk.

Vaks hyler.
Og Alf vifter
med sine vinger.
Han har fået
sin ven igen.
Og pigen vil
passe haven.
Alf smiler.
Nu bliver alt
godt igen.


