
side 1.
.

Rune Fleischer.

Pedro

laver is.

Special-pædagogisk forlag.



side 3.
.

Kokken Pedro  
laver is.
Den skal hans  
gæster smage.



side 4.
.

Åh nej!
Hans fryser er itu.
Han må gøre noget.

Ellers vil isen  
snart smelte.



side 5.
.

Pedro kigger på  
sine gæster.
Bare de ville  
købe noget is.



side 6.
.

Men øv!

De vil ikke have is.
De vil have  
pizza og bøf.



side 7.
.

Pedro får en idé.
Han køber da bare  
en ny fryser.

Pedro farer af sted.
Han kan lige nå det,  
inden isen vil smelte.



side 8.
.

Pedro bor i en lille by.

De har kun én butik. 
Der kan man 
købe en fryser.

Pedro må skynde  
sig derhen.



side 9.
.

Pedro løber  
ind ad døren.

»Jeg skal have  
en fryser! NU!«  
råber Pedro ivrigt.



side 10.
.

»Jeg er ked af det,«  
siger den rare sælger.

»Vi har ikke flere.
De blev alle købt af  
en bjørn i sidste uge.«



side 11.
.

Pedro giver  
ikke op.

Han har fået  
en ny idé.



side 12.
.

I byen er der en bar.

Der må de  
have is-terninger.
De kan køle  
hans is ned.



side 13.
.

»Jovist,« siger den  
flinke mand i baren.

»Vi plejer at have is.



side 14.
.

Men en abe  
købte vores drinks.

De var alle med is.
Så vi har ikke mere.«



side 15.
.

Så er der ikke andet  
at gøre.

Pedro tager et fly nordpå.

Her er der is nok.



side 16.
.

Pedro må skynde sig.
Han løber alt,  
hvad han kan.

Han har været  
væk længe.

Bare hans is ikke  
er ved at smelte.



side 17.
.

Det er den.

»Ja,« siger en gæst.
»Du var væk.
Vi ledte efter dig.
Så fandt vi isen.«



side 18.
.

»Det er flovt,«  
siger gæsten.

»Vi kom til  
at spise den.

Vi er kede af det.
Men den så bare  
for lækker ud.«



side 19.
.

Pedro er ikke sur.
Han er glad. 

For en mæt gæst  
er en glad gæst. 

Og så er Pedro  
også glad.




