
Side 3.
.

Tante Fjas.

Af Charlotte Fleischer. .

Special-pædagogisk forlag.



Side 4.
.

Side 5.
.

Lars og Lulu
går i skole.
Nu skal de hjem.
På vejen er 
en høj hæk.
Der er et hul 
i den.



Side 5.
.

“Se!” siger Lulu. 
“Der er et hus.”
“Orv!” siger Lars.
“Sikke en masse ting.”



Side 6.
.

Side 7.
.

Der er også en dame.
Hun ser sjov ud.
Lulu ler.
Damen ser dem.
“HURRA!”
råber hun.
Hun danser rundt.



Side 7.
.

“Er der en bi 
i dine bukser?”
siger Lars.
“Nej da!
Jeg er bare glad,”
siger damen.
“Jeg har brug for hjælp.

Og vups!
Så står I dér.
Kom bare ind.”



Side 8.
.

Side 9.
.

Lulu ser på Lars.
“Tør vi?”
Lars nikker glad.
Og så går de 
ind i haven.

“Dav!” 
siger damen.
“Jeg hedder Eva.
Men kald mig
Tante Fjas.
Det gør alle.”

Lars bukker.
Lulu nejer.
“Ih! Hvor I kan!”
ler Tante Fjas.



Side 9.
.

“Hvad skal vi?”
siger Lars.
“Plukke æbler,”
siger Tante Fjas.

Hun peger på et træ.
Det er fuld af frugt.
De er helt modne.
Lulus mave rumler.
Lars er også sulten.



Side 10.
.

Side 11.
.

Tante Fjas 
hopper op.
Hun vil fange 
et æble.

Lars holder fast.
Men det er svært.
For stolen rokker.

Den ene vej.
Og den anden vej.
Så braser den 
sammen.



Side 11.
.

BUM!
Tante Fjas falder.
Og GOK!  

“Slog du dig?” 
 siger Lulu.

“Næ! 
Jeg har jo den her.”
Tante Fjas slår 
på gryden.



Side 12.
.

Side 13.
.

“Det duer ikke.
Vi må vente.
De falder ned 
af sig selv.”
siger Lars.

Han ser på frugten.
Hans mave rumler.

“Niks!
Det skal være nu,”
siger Tante Fjas.
Hun går over i skuret.



Side 13.
.

I en ruf er hun der igen.
“Nu er det nok!”
Hun har noget med.

Hun starter.
VRUM! VRUM!
“Pas på!”



Side 14.
.

Side 15.
.

Og så går hun 
i gang.
Tante Fjas saver.
Hun maser løs.
Det sviner.
Det larmer.

Men Lars og Lulu 
griner.



Side 15.
.

Det ser vildt ud.
“Af banen!” 
råber Tante Fjas.

Lars og Lulu løber væk.
Træet knager.
Det lander med et brag.
“Juhu!” synger Lulu.

“Værsgo.
Lige til at plukke,” 
siger Tante Fjas.



Side 16.
.

Lulu bider i et æble.
Lars spiser fem.

“Må vi komme igen?”
siger han.

Tante Fjas ler.
“Ork ja!
Hver dag.”

De vinker farvel.
“Vi ses!”


