
Side 1.
.

ole bundgaard.

En kæmpe
 fisk.

Special-pædagogiSk forlag.



Side 2.
.

Side 3.
.

Åge og Morten
bor ved en sø.

Søen er dyb.

Folk siger,
at her lever 
en kæmpe fisk.
Den er gammel.
Den er nok 100 år.

Men ingen
har set den.



Side 3.
.

Åge og Morten
står og fisker.
De taler om
den store fisk.

»Mon den er der?«
siger Åge.

»Ja.
Det tror jeg,«
siger Morten.
»Lad os prøve
at fange den.«



Side 4.
.

Side 5.
.

Åge kaster
sin snøre.
Den kommer
langt ud.

Nu kaster Morten.

»Pas på!«
råber Åge.
»Du er tæt på
min snøre.«

Morten 
ser på sin prop.
Den ligger
helt stille.



Side 5.
.

Hov!
Nu sker der noget.

»Se min prop.
Den hopper
op og ned.
Jeg har bid,«
siger Morten.

Han haler 
snøren ind.
Stille og roligt.

Der er en fisk på.

»Den er for lille.
Den skal ud igen,«
siger Morten.



Side 6.
.

Side 7.
.

Nu får Åge bid.
Hans prop er væk.

»Skynd dig!
Få snøren ind,«
siger Morten.

Åge haler
snøren ind.

»En stor fisk.
Det kan jeg mærke,«
siger han glad.

Men er det en fisk?
Nej.
Det er
en gammel støvle.



Side 7.
.

Åge er sur.
»Jeg gider ikke mere.
Her er ingen 
store fisk.«

»Se der!
Nu kommer far,«
siger Morten.

»Har I fanget noget?«
siger far.

»Jeg fik 
en lille fisk.
Den smed jeg ud,«
siger Morten.

»Jeg har kun fanget
en støvle,«
siger Åge.



Side 8.
.

Side 9.
.

Far ler.
Men så siger han:

»Nej.
Det dur ikke.
Vi må ud på søen.

I morgen
sejler vi ud,
hvor de store fisk er.
Jeg ror.
I fisker.
Hvad siger I til det?«

Åge og Morten
nikker.

»Så skal vi rigtig
fange fisk,«
siger de.



Side 9.
.

Dagen efter
er de klar.

Åge og Morten
har gravet orm.

Far 
har købt kroge.

Mor
kommer med en kurv
med mad.

»God tur!
Pas nu på jer selv!«
siger hun.



Side 10.
.

Side 11.
.

Far ror.
Det er let.
Der er ingen bølger.

Snart er de
langt ude på søen.

Far
kaster anker.

Åge og Morten
gør klar til at fiske.



Side 11.
.

Åge
får først bid.

Han haler
snøren ind.
Der er en stor fisk
på krogen.

Åge er glad.

Han sætter
en ny orm på
og kaster snøren ud.

Så er der bid igen.

Nu ligger der
to fisk i båden.



Side 12.
.

Side 13.
.

Morten
ser efter sin prop.
Den ligger
helt stille
på vandet.

Det er svært
at vente.

Men så…

»Nu har jeg bid,«
råber han.

Han haler
snøren ind.
Det tager lang tid.



Side 13.
.

»Hjælp mig!
Jeg kan ikke selv
få den op.«

Fisken er
tæt ved båden.

Far prøver
at få fat i den.
Men den er tung.

Snøren
kan ikke holde.
Den går itu.

Fisken er fri.
Den slår et slag
med halen.
Og væk er den.



Side 14.
.

Side 15.
.

»Pyt med det.
Nu vil jeg fange
den store, gamle
kæmpe fisk,«
siger Morten.

Far ler højt.

»Det kan du ikke.
For den findes
slet ikke,«
siger han.

»Men jeg er ved
at være sulten.
Skal vi ikke spise?«



Side 15.
.

Mens de spiser,
giver det et ryk
i båden.

Far taber sin mad.

»I skal sidde stille,«
siger han til
Åge og Morten.

»Det var ikke os.
Vi sidder
helt stille,«
siger de.



Side 16.
.

Side 17.
.

Der er
noget galt.
Det giver igen
et ryk i båden.

»Se!
Båden sejler,«
siger Åge.

»Nej.
Det kan ikke passe.
Jeg har jo
kastet anker,«
siger far.



Side 17.
.

Men båden
får mere og mere
fart på.

De suser
af sted.

Der kommer
store bølger
efter båden.



Side 18.
.

Side 19.
.

Inde på land
står folk stille.

De ser ud på søen.

De kan ikke forstå,
hvad der sker.

»Man må ikke sejle
med høj fart
her på søen,«
siger de.



Side 20.
.

Side 21.
.

Båden
slår et sving.

De er lige ved
at falde i vandet.

»Hold godt fast!«
råber far.

Åge er bange.
Han ryster
af skræk.

»Jeg tror,
jeg bliver søsyg,«
siger Morten.



Side 21.
.

Men så 
sker der noget.
 
Båden taber fart.
 
Til sidst
ligger den
helt stille.
 



Side 22.
.

Side 23.
.

»Det var lige ved
at gå galt,«
siger Morten.

»Men nu kan vi 
sejle hjem,«
siger Åge.

»Jeg skal først hale
vores anker op,«
siger far.

»Hov!
Det er væk.
Kæden 
er gået itu.«



Side 23.
.

Far ror båden
hjemad.

»Vi er alle tre våde
over det hele,«
siger Morten.

»Der er vand
i båden.
Vores mad er våd.

Hvad skal vi sige til mor,
når vi kommer hjem?«

»Vi siger bare,
at vi er væltet
med båden,«
siger Åge.



Side 24.
.

»Det passer jo ikke,«
siger Morten.

»Nej.
Vi siger til mor,
at vi har haft bid
af en kæmpe fisk.«

»Ja, 
og det passer,«
siger far.




