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Bo får hyben Kirsten Ahlburg Hent PDF Forlaget skriver: Nede ved havet ser Bo en busk fuld af hyben. Bo
elsker hyben, så han vil plukke en hel masse med hjem, så mor kan lave suppe og måske også marmelade.
Han må langt ind i busken for at få fat på bærrene. Han bliver revet på arme og ben, men Bo er sej. Han vil

ikke give op.

Bo smager på et hyben. Det er fuld af pulver. Han har hørt, at det er kløpulver. Sikke noget pjat! Bo griner og
hælder pulver ned ad ryggen. Men hov! Pludselig begynder det at klø. Det bliver værre og værre. Hvad skal

Bo dog gøre?

Selv om der er kommet farver på Bo, er han nøjagtig, som han plejer. Han er ikke blevet spor klogere, og han
er stadig nysgerrig og frygtløs.

 

Forlaget skriver: Nede ved havet ser Bo en busk fuld af hyben. Bo
elsker hyben, så han vil plukke en hel masse med hjem, så mor kan
lave suppe og måske også marmelade. Han må langt ind i busken for
at få fat på bærrene. Han bliver revet på arme og ben, men Bo er sej.

Han vil ikke give op.

Bo smager på et hyben. Det er fuld af pulver. Han har hørt, at det er
kløpulver. Sikke noget pjat! Bo griner og hælder pulver ned ad

ryggen. Men hov! Pludselig begynder det at klø. Det bliver værre og
værre. Hvad skal Bo dog gøre?

Selv om der er kommet farver på Bo, er han nøjagtig, som han plejer.
Han er ikke blevet spor klogere, og han er stadig nysgerrig og

frygtløs.
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