
Side 1.
.

kirsten ahlburg.

Fruen
 fra havet.

special-pædagogisk forlag.



Side 2.
.

Side 3.
.

Liv elsker havet.
Hver dag står hun 
ved vandet.
Hun ser
bølger rulle.
Og hun nyder 
den friske luft.

I dag er der
store bølger.
Det blæser.
Og det er koldt.



Side 3.
.

“Bare jeg
var en fisk.
Så kunne
jeg svømme,”
siger Liv.
“Langt ud
på havet.
Og ned
på havets bund.”

En bølge vokser.
Den bliver
større og større.
Bølgen kommer
hen til Liv.
Nu rammer 
den hende.
Hun bliver våd.



Side 4.
.

Side 5.
.

“Hvad ønsker du?”
siger nogen.

Lyden kommer
fra vandet.
Så ser hun
en stor fisk.
Eller er det
en fisk?

Nej, ikke 
en rigtig. 
Den har
en lang hale.
Men et ansigt
som en dame.



Side 5.
.

“Jeg er Fruen
fra havet.
Jeg hørte din bøn.
Hvad ønsker du?”

Liv står
helt stille. 
Hun ser på Fruen.
Hun er smuk.
Hendes øjne
er blå som havet.
Hendes hår
er lyst som rav.
Og halen er
helt grøn. 



Side 6.
.

Side 7.
.

“Hvad vil du?”
siger Liv.

“Jeg hørte
din bøn.
Du har
tre ønsker.”

“Jeg vil langt.
ud på havet.
Jeg vil svømme
som en fisk.”

“Skal ske,”
siger Fruen.
“Kom. Sæt dig
på min ryg.”

Liv smider
sine sko.
Så går hun
ud i vandet.



Side 7.
.

Hun sætter sig
på Fruens ryg. 

“Hold godt fast,”
siger Fruen.

Liv holder fast.
Og så 
går det stærkt.
Op ad store bølger.
Og ned igen. 

De er langt
væk fra land. 



Side 8.
.

Side 9.
.

“Jeg hørte
din bøn.
Hvad ønsker du mere?”
siger Fruen.

“Jeg vil se,
hvor du bor.”

“Skal ske,”
siger Fruen.
“Hold godt fast.”



Side 9.
.

Liv holder
om Fruens hals.
Så dykker de
ned under havet.
 
Fruen dykker
dybt ned.
Liv ser
mange fisk.
Røde, gule og blå.



Side 10.
.

Side 11.
.

Hun ser
en søhest.
Og en stor
delfin. 

Vandet er
blåt og klart.
Der er smukt
på havets bund.

Så ser Liv
et slot.
Det er stort
og smukt.
Det lyser
som guld. 

Det er et slot
af rav. 
Pyntet med
perler. 



Side 11.
.

I en dør
står en mand.
Det er
havets konge.
Han har krone på.
Og et sværd 
i hånden.

“Fandt du et barn?”
siger kongen.



Side 12.
.

Side 13.
.

“Ja, her er hun,”
siger Fruen.

Kongen smiler.

“Så bliver Siv glad,”
siger kongen.

“Hvem er Siv?”
siger Liv.

“Det er vores datter,”
siger Fruen.
“Hun er ensom.
Hun skal have
en ven.
Du skal bo
hos os.”

Nu ser Liv
et barn.
Hun ligner
Fruen.



Side 13.
.

“Det er Siv,”
siger Fruen.
“Så har jeg
to børn.”

“Du skal bo her,”
siger Siv.
“Så skal vi 
lege hver dag.”



Side 14.
.

Side 15.
.

Liv ser på Siv.
Hun ser sød ud.
Det kan være
sjovt at lege.

Men så
husker hun.
Hun har kun
ét ønske mere. 
Et ja er også
et ønske. 
Et ja er ønske 
nummer tre.
Så har hun
ikke flere.



Side 15.
.

Liv må passe på.
Hun er i fare.
Fruen har
lavet en fælde.
Hun vil have
et barn.
Et ja –
og Liv er fanget.
Fanget i dybet
for altid. 

Liv ser sig om.
Hun vil sige
sit tredje ønske.
Men hun kan 
ikke se Fruen.
I stedet ser hun
en haj.



Side 16.
.

Side 17.
.

Den er stor
og grim.
Dens gab
er åben.
Hajen vil æde Liv.

“Hjælp, jeg vil hjem,”
råber Liv.

Nu har Liv 
sagt sit ønske.
Og Fruen
må adlyde.

Fruen kommer frem.
Hun dykker
ned foran hajen.



Side 17.
.

“Skal ske,”
siger Fruen.

Liv sætter sig
på Fruens ryg.
Så går det
i fuld fart.
Hajen er
lige bag dem.
Den bider
i Fruens hale.

“Hjælp,” råber Liv.
“Den vil æde os.”

Fruen sætter
farten op.
Hun snor sig.
Op og ned.
Op og ned går det.



Side 18.
.

Side 19.
.

Liv holder 
godt fast.
Hun ser 
efter hajen.
Den har 
et stort gab.
Og den har
skarpe tænder.

Hajen har også
fart på.
Men den er ikke
hurtig nok.
Fruen stiger
højere og højere op.



Side 19.
.

Hajen kan
ikke følge med. 
Den vil fange Liv.
Men den må opgive. 
Til sidst
vender den om.

“Pyha,” siger Liv. 
“Det var tæt på.”



Side 20.
.

Side 21.
.

Så går det
ind mod land.
Langt væk
kan Liv se mor.
Hun står
og ser på havet.
Hun har
Livs sko i hånden. 

“Hej, mor,”
råber Liv glad.

Nu kan mor
se Liv.
En bølge giver
Liv et puf.
Hun lander
ved siden af mor. 



Side 21.
.

“Er du rigtig klog,”
siger mor.
“Jeg var så nervøs. 
Du må ikke gå
i vandet.
Ikke alene.
Du er jo
helt våd.”



Side 22.
.

Side 23.
.

Liv ser ud
på vandet.
Hun ser efter Fruen.
Men hun er væk.

“Farvel,” råber Liv.
“Og tak for turen.”

Mor ser på Liv.

“Hvem taler
du til?”

“Fruen fra havet,”
siger Liv.
“Jeg var på
 havets bund.
Jeg så hendes slot.”

“Hendes slot?”
siger mor og griner. 



Side 23.
.

“Så siger
vi det.
Men nu 
skal du hjem.”



Side 24.
.

Mor og Liv
går hjem.
Liv ser ud
på havet.

“Jeg så også
en haj.
Den bed
Fruen i halen.
Den var tæt på,”
siger Liv.

“Ja, ja,”
siger mor 
og smiler.


