
Side 1.
.

Kirsten Ahlburg.

Den
 lille fe.

speciAl-pædAgogisK forlAg.



Side 2.
.

Side 3.
.

Fie er
en lille fe. 

Hun elsker
at trylle.

Hver dag vil hun
hjælpe folk. 

Hun tager sin stav. 

»Sim sa la bim.«



Side 3.
.

Så bliver
folk glade. 
For hun er
en god fe.
Hun vil kun
trylle gode ting. 



Side 4.
.

Side 5.
.

Men en dag
græder Fie.
Hun er
ked af det.
For hun har
tabt sin stav. 



Side 5.
.

»Jeg er ikke
en rigtig fe.
Uden stav
er jeg intet.
Hvad skal jeg gøre?«
græder Fie



Side 6.
.

Side 7.
.

De andre feer 
ser på hende. 
De har alle
en stav.

Feen Fut flyver
hen til Fie:

»Du må 
finde din stav.
Tænk dig om.
Hvor var du sidst?« 



Side 7.
.

Fie tænker
sig om.
Hvor var
hun sidst?
Hun kan ikke
huske det.



Side 8.
.

Side 9.
.

Fie tænker længe.
Så husker 
hun Mads.
Han ville give
sin mor en gave.
Men han havde
ingen penge.

Fie hjalp ham.
Hun tog sin stav.
Så tryllede hun 
en ring frem.



Side 9.
.

Fie flyver
hen til Mads.
Han sidder i stuen
ved bordet.

Mads sidder
hos sin mor
De er glade. 
Moren har
sin fine ring på.



Side 10.
.

Side 11.
.

Fie leder.
Hun leder
på gulvet.

Hun leder
i sofaen.

Men der er 
ingen stav.

Så leder hun
på bordet.
Der står et lys.



Side 11.
.

»Se lyset, mor,«
siger Mads. 
»Skal vi 
ikke tænde det?«

»Jo.
Kan du selv?«
siger mor.

Mads åbner
en æske. 
Han vil 
tænde lyset. 



Side 12.
.

Side 13.
.

Fie ser
ned i æsken.
Dér er staven.
Den lyser
som guld.

Fie er hurtig.
Hun flyver
ned i æsken.
Hun vil tage
sin stav.



Side 13.
.

Men hvad
er det?
Alt bliver mørkt.
Mads har
lukket æsken.

Nu kan Fie
ikke finde staven.
Hun kan heller ikke
komme ud. 



Side 14.
.

Side 15.
.

Fie ligger i æsken
og venter.

Mads ryster
med æsken.
Det er ikke sjovt
for Fie.
Hun bliver
helt svimmel.



Side 15.
.

Fie ryger
op og ned.
Hun slår sit hoved.

»Hjælp, her er mørkt.
Jeg vil ud,«
råber Fie.

Mads hører
ikke Fie.
Han prøver 
at tænde lyset.
Men han kan ikke.



Side 16.
.

Side 17.
.

Lidt efter åbner Mads
æsken igen.

Fie finder
sin stav.
Så flyver
hun ud. 

Hun er svimmel.
Hun har ondt
i hovedet.
Men hun er glad.
For nu har hun 
sin stav.



Side 17.
.

Hun flyver
hen til lyset. 
Mads prøver
at tænde igen.

Fie bruger sin stav.

»Sim sa la nys.
Tænd så det lys,«
siger Fie.

Og lyset 
bliver tændt.



Side 18.
.

Side 19.
.

»Se, mor. Se,« 
råber Mads.
»Jeg kan selv
tænde lys.«

Mor smiler.

»Ja, du er
en stor dreng.«



Side 19.
.

Fie smiler også.
Hun har
sin stav.
Så er hun
en rigtig fe igen.
Hun kan gøre
folk glade. 


