
Side 1.
.

OLE BUNDGAARD.

Uri
 kan flyve.
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Side 2.
.

Side 3.
.

Uri er 
en engel. 
Hun er lille 
og ny. 
Hun skal 
lære at flyve. 

Men det er svært. 
For Uri 
har ingen vinger. 



Side 3.
.

Uri står 
på en sky. 
Hun ser på 
de andre engle. 
De har store, 
fine vinger. 

De andre 
engle leger. 
De flyver 
ind i skyen. 
Så er de væk.



Side 4.
.

Side 5.
.

“Jeg vil 
være med,”
råber Uri. 

“Det kan 
du ikke. 
Du har 
ingen vinger,”
råber de. 



Side 5.
.

Uri er 
ked af det. 
Hun sætter sig 
på skyen.  

Den er 
blød og våd. 
Uri får 
våd numse. 



Side 6.
.

Side 7.
.

“Bare jeg 
kunne flyve,”
tænker Uri. 

Hun har kun 
lige tænkt det. 
Så kommer 
en stor engel. 
Han lyser 
smukt. 

Uri ser 
på ham. 
Han har 
ingen vinger. 



Side 7.
.

“Hov. 
Du ligner mig. 
Du har 
ingen vinger. 
Men du 
kan flyve,”
siger Uri. 

“Ja, og det kan 
du også. 
Vil du lære det?”
siger han. 



Side 8.
.

Side 9.
.

Uri bliver glad. 
Nu skal hun 
lære at flyve. 

“Jeg hedder Esa. 
Kom med mig,”
siger han. 

Esa går hen til 
skyens kant. 
Uri går med. 
Hun ser ned. 
Hun kan se 
en lille by. 



Side 9.
.

“Se godt efter,”
siger Esa.

Så er han væk. 

“Hvor er du?”
råber Uri. 

Uri ser ned. 
Hun kan se Esa. 
Han står 
nede i byen. 



Side 10.
.

Side 11.
.

“Kom herop,”
råber Uri. 

Vips. 
Så står han 
hos Uri. 

“Du flyver. 
Men du har 
ikke vinger. 
Hvad gør du?”
siger Uri. 



Side 11.
.

“Jeg tænker, 
hvor jeg vil hen. 
Så er jeg der. 
Se den sky”
siger Esa. 

Han peger 
på en sky. 
Den er langt væk. 

Vips. 
Så er Esa der. 
Vips.
så er han 
hos Uri. 



Side 12.
.

Side 13.
.

“Nu er det 
din tur.”

“Jeg tør ikke,”
siger Uri. 
“Jeg falder ned.”

“Kan du se enden 
af skyen?”

“Ja,” siger Uri. 



Side 13.
.

Hun kan se 
tre små engle. 
De leger der. 
Hun vil gerne 
være med. 

“Tænk på stedet,”
siger Esa. 

Uri tænker på 
enden af skyen. 
Vips. 
Så står hun der. 



Side 14.
.

Side 15.
.

De tre engle 
ser på Uri. 

“Ha, ha,”
griner de. 
“Du har 
ikke vinger. 
Du kan 
ikke flyve.”



Side 15.
.

Uri ser på 
de tre engle. 

“Skal vi flyve 
om kap?”

De tre engle 
griner. 

“Du kan ikke flyve 
en meter.”

“Vil I se?”
siger Uri. 



Side 16.
.

Side 17.
.

Hun peger 
på Esa. 

“Kom. 
Vi flyver 
hen til ham. 
En - to - tre. 
Flyv,”
råber Uri. 

Så står hun 
hos Esa. 



Side 17.
.

De tre andre 
flyver. 
Deres vinger 
går op og ned. 
Uri venter 
på dem. 

Det tager 
lang tid. 
Så lander de. 



Side 18.
.

Side 19.
.

“Du kom først. 
Du er dygtig. 
Du kan flyve 
uden vinger. 
Det kan vi ikke,”
siger de. 
“Kom. 
Vi skal lege.”



Side 19.
.

Uri er glad. 
Nu har hun 
tre venner. 

Uri ser på skyen 
langt væk. 

“Hvem kommer først?”
råber Uri. 


