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Side 2.
.

Side 3.
.

Ida går hjem
fra skolen.
Regnen slår hårdt.
Blade fyger rundt.

Ida ser 
på folk.
De løber 
i læ.
Ida gør ikke.
Hun går 
midt i det hele.



Side 3.
.

Hun sopper 
i en pyt.
Det siger sjovt.
Mor venter 
hjemme.
Men Ida har 
god tid.

Hun ser 
den ikke straks.
Paraplyen!
Den blæser 
af sted.



Side 4.
.

Side 5.
.

Ida hopper 
til side.
Den følger med.
Ida hopper 
til den anden side.

Vupti!
Så er den dér.

Ida ser sig om.
Mon nogen 
laver skæg 
med hende?
Nej!
Der er 
ingen andre.
Kun Ida 
og den.
Og regn 
og blæst.



Side 5.
.

Hun sætter 
sig ned.
Paraplyen falder 
til ro.
Den folder 
sig ind.
Og ud.
Og ind igen.
Næsten 
som om
den ånder.

”Hvad er du
for én?”
siger Ida.
Den drejer glad.



Side 6.
.

Side 7.
.

Den breder 
sin skærm ud.
Den danser 
på sin stok.

”Flotte farver,”
smiler Ida.
Hun tager fat 
i den.

Så sker der noget.
Vinden tager 
i skærmen.
De farer 
af sted.



Side 7.
.

Op mod
de grå skyer.
Af sted. 
Af sted.
I vild fart.
Ida har vinden 
i ryggen.

Byens tage 
bliver bitte små.
Folk ligner myrer.
Ida ler.
Hun er ikke bange.



Side 8.
.

Side 9.
.

De flyver over 
de grå skyer.
Her er solen.
Og ingen blæst.

Ida gør 
store øjne.
For hér 
sker der sager.
Hun vil være med.



Side 9.
.

To måger 
kører rundt.
Ida hopper op.
Hun bliver 
helt ør.

Og her er 
andre ting.
Ida vil prøve 
det hele. 
Hun kan ikke 
få nok.
Hun ler højt.



Side 10.
.

Side 11.
.

Et fly suser forbi.
Folk glor 
på Ida.
Nogle råber.
De tror ikke
deres egne øjne.

En pige 
på skyen!

”Den er 
god nok.
Det er mig!”
griner Ida.
Hun vinker 
til dem.



Side 11.
.

Paraplyen gynger Ida.

”Juhu!”
griner hun.
”Du er sjov.
Jeg vil have dig
med hjem.”



Side 12.
.

Side 13.
.

Først gør den ikke noget.
Så klapper den 
sammen.
De suser ned 
mod jorden.

”Hvad nu?”
råber Ida.
”Hjælp!
Det går 
alt for stærkt.”



Side 13.
.

Byens tage 
nærmer sig.
Folk vokser.
Træer bliver større.

Ida lukker 
sine øjne.
Hun holder 
godt fast.



Side 14.
.

Side 15.
.

Så tager den 
farten af.
Den lander 
som et blad.
Ida slipper.

Hun rynker 
sine bryn.
Hun vil 
skælde ud.

Den gjorde 
hende bange.
Det må den ikke.

Ida ser 
på den.
Den ligger 
bare dér.
Den ser 
sølle ud.



Side 15.
.

Ida tænker lidt.
”Vær ikke trist,”
siger hun så.
Hun aer 
den stille.



Side 16.
.

Side 17.
.

”Jeg vil gerne 
eje dig,”
siger Ida.
”Men det duer ikke.
Du er jo 
ikke min.”

Så slår den 
sig ud.
Den er 
glad igen.
Den suser 
af sted.

”Held og lykke!”
råber Ida.
”Du skal nok
finde hjem.”



Side 17.
.

Den vifter 
til Ida.
Hun vinker 
tilbage.

Ida smiler.
Sikke en tur.
Men hun må 
hjem nu.

Lykke venter også
på Ida.
Det er 
ganske vist.
Og hjemme 
venter mor
med varm kakao.


