
side 1.
.

Rune Fleischer.

Pedro

bager brød.

Special-pædagogisk forlag.



side 3.
.

Pedro er kok. 
I dag bager han brød.
Det smager vildt godt.

Og det dufter 
endnu bedre.



side 4.
.

Den lækre duft breder 
sig i hele byen.
Folk går ud af 
deres huse.

Hvad er det for 
en skøn duft?



side 5.
.

Og hvor kommer den fra?
Folk følger duften.

Aha, tænker de.
Det er Pedro, 
der bager brød.

Det må vi smage.



side 6.
.

Folk vælter ind.
Ja, de står i kø.

De vil smage 
Pedros brød.



side 7.
.

Pedro bager og bager.
Men han kan slet ikke 
følge med.

Alle vil have brød.
Og det skal være NU!



side 8.
.

Av! Der er ikke 
mel nok.

Pyt, det går nok.
Han har jo masser 
af gær.



side 9.
.

Gær gør brød stort.

Pedro hælder al 
sin gær i dejen.

Så er det vist fint.



side 10.
.

Dejen hæver.
Den hæver MEGET.

Der er dej over det hele.

Den kan slet ikke være 
på bordet.



side 11.
.

Nu skal den ind 
i ovnen.

Det er svært.
Dejen hæver 
hele tiden.



side 12.
.

Pedro må bare
skynde sig.

Han skruer helt op.

Så går det stærkt.



side 13.
.

Pedros brød er bagt.

Men det bliver ved 
med at vokse.

Det må være noget 
ekstra godt gær.



side 14.
.

Pedro giver brødet 
til sine gæster.

De må bare skynde 
sig at spise det.



side 15.
.

Folk guffer da 
også løs.

De er vilde med 
Pedros brød.

Så det går nok 
det hele.



side 16.
.

Pedro må bage 
mere brød.

Åh, nej. 
Resten af dejen er 
blevet endnu større.

Ind i ovnen 
med den.



side 17.
.

Så er der brød igen. 

Pedro går ud til 
sine gæster.

Nu er der brød 
nok til alle.



side 18.
.

Men hvor er folk henne?

Har de fået nok?

Er de gået hjem?



side 19.
.

Det er ok. 

En mæt gæst er en 
glad gæst.

Og så er Pedro også glad.




