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Asbjørn ude på noget Nis Boesdal Hent PDF " – Hjertelig tillykke! Du har vundet præmien!
Asbjørn kiggede på skibet, der svingede i rebene. – Jeg har ret nemt ved at blive søsyg, mumlede hun.

Folk jublede og piftede. – Du har vel ikke et, der er utæt? spurgte Asbjørn. – Utæt!?! Står du der og siger, du
heller vil have et skib, der er utæt? spruttede manden i guldtøjet.

Asbjørn nikkede høfligt. – Altså hvis du har et! Og det behøver ikke være så nyt, for jeg er nok nødt til at slå
nogen søm i! – Søm!?! Er du sindssyg?? Vil du slå søm i skibet??"

9-årige Asbjørn er så heldig at vinde en lystsejler i en konkurrence. Det er til gengæld ikke så heldigt, at
Asbjørn bliver så nemt søsyg, at han ikke rigtig kan sejle i båden. Men så lykkes det ham og hans veninde

Gunhild at bytte båden til en gammel kutter, som kan stå i haven – og der er der endda plads til et
hængebugsvin!

Nis Boesdal (f. 1948) er en dansk forfatter, journalist og radiovært. Efter debuten i 1977 med digtsamlingen
"Ble ved ble" har Nis Boesdal udgivet en lang række digtsamlinger, historiske fortællinger og børnebøger.

 

" – Hjertelig tillykke! Du har vundet præmien!
Asbjørn kiggede på skibet, der svingede i rebene. – Jeg har ret nemt

ved at blive søsyg, mumlede hun.
Folk jublede og piftede. – Du har vel ikke et, der er utæt? spurgte

Asbjørn. – Utæt!?! Står du der og siger, du heller vil have et skib, der
er utæt? spruttede manden i guldtøjet.

Asbjørn nikkede høfligt. – Altså hvis du har et! Og det behøver ikke
være så nyt, for jeg er nok nødt til at slå nogen søm i! – Søm!?! Er

du sindssyg?? Vil du slå søm i skibet??"

9-årige Asbjørn er så heldig at vinde en lystsejler i en konkurrence.
Det er til gengæld ikke så heldigt, at Asbjørn bliver så nemt søsyg, at
han ikke rigtig kan sejle i båden. Men så lykkes det ham og hans
veninde Gunhild at bytte båden til en gammel kutter, som kan stå i

haven – og der er der endda plads til et hængebugsvin!

Nis Boesdal (f. 1948) er en dansk forfatter, journalist og radiovært.
Efter debuten i 1977 med digtsamlingen "Ble ved ble" har Nis

Boesdal udgivet en lang række digtsamlinger, historiske fortællinger
og børnebøger.
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