
Side 3.
.

Tante Fjas 
og 

 det lille kræ.
Af Charlotte Fleischer. .

Special-pædagogisk forlag.



Side 4.
.

Side 5.
.

Tante Fjas roder i haven.
Lars og Lulu hjælper til.
”Bah!” siger Olga.

“En gulerod?”
siger Tante Fjas.
“Nu skal jeg hive.”



Side 5.
.

Hun vil hive en op. 
Men svup!
Så er den væk.

Svup! Svup!
Hun kan ikke nå 
at fange dem.
Alle er væk.



Side 6.
.

Side 7.
.

“Hør!
Hvem laver fis?”
siger Tante Fjas.

“Måske den dér!” 
siger Lars.
“Fang den!”
råber Tante Fjas.

Men den er hurtig.
Som et lyn!



Side 7.
.

“Jeg skal nok
få has på dig,”
råber Tante Fjas.

Og så går hun 
over i skuret.
Lars og Lulu 
løber med.



Side 8.
.

Side 9.
.

Tante Fjas åbner 
skabet.
Hun tager 
en sprøjte frem.

“Nu skal den få!”
siger hun højt.



Side 9.
.

Lulu ser 
på den.
“Det er jo g-gift,”
siger hun.
“Så dør den jo.”



Side 10.
.

Side 11.
.

Tante Fjas ser
på Lulu.
Så sætter hun 
sprøjten tilbage.

“Måske kan vi
skræmme den væk,”
siger Lars så.



Side 11.
.

“God idé,” 
siger Tante Fjas
og klapper.
“Jeg har en plan.
Hør her!”

Hun sætter dem 
ind i sagen.



Side 12.
.

Side 13.
.

Lulu stikker
slangen ned.
Tante Fjas sætter
en tragt på.



Side 13.
.

“Larm løs!” siger hun. 
Og sikke de kan støje.

Tante Fjas lytter.
“Sært!
Den er der stadig.”

“Hjælp til!” 
siger Lars.



Side 14.
.

Side 15.
.

Så tager Tante Fjas fat.
Hun skråler højt.
De skæve toner suser
gennem slangen.
Ned under jorden.



Side 15.
.

Det lille kræ flyver
op af hullet.
Den pisker 
hen ad græsset.
Og ud af haven.



Side 16.
.

“Hurra!” siger Lars.
“Den er væk.”

“Ja,” smiler Lulu.
“Uden vi gjorde
den ondt.”

Tante Fjas tænker
en smule.
Så ler hun:
“Årh, måske lidt
i ørerne.”

“Bah!” siger Olga
og nikker.


