
Hvor er Bo? 

Bo vil i kiosken 

Det er søndag morgen. Klokken er otte. Ole og Anne ligger i sengen. De sover. Ole 

og Anne har en dreng. Han hedder Bo. Han ligger i børneværelset. Han sover også. 

Klokken halv ni vågner Bo. Han går ind til sin mor og far. „Godmorgen,“ siger Bo og 

vækker sin far.  

„Godmorgen, Bo, “ siger Ole. “Kom op til far. “ Bo sætter sig i sengen. Han ser på sin 

far. “Jeg er sulten, “ siger Bo. “Hvornår skal vi spise? “ “Om lidt, “ siger Ole. “Vi skal 

hente brød og mælk i kiosken. “ “Må jeg hente det? “ spørger Bo. “Kan du det? “ 

spørger Ole. “Ja, “ siger Bo. “Må jeg? “ “Han er for lille, “ siger Anne. “Han er kun 

seks år. “ “Nej, “ siger Bo. “Jeg er ikke for lille. Jeg kan godt finde kiosken. “ Bo sidder 

i sengen. Han smiler. Han vil gerne hente brød. “Han vil gerne, “ siger Ole. “Okay, “ 

siger Anne og smiler. “Du skal have et franskbrød og en liter mælk. “ “Ja, “ siger Bo. 

“Og du skal have penge med. “ siger Ole. Han henter sin pung. “Værsgo. Her er 20 

kr, “ siger Ole. “Tak, “ siger Bo. Bo går ind på sit værelse. Han tager tøj på. Så går 

han ud. Han skal hente brød og mælk alene. Nu er han stor. 

 

Ole og Anne venter 

Ole går ind i soveværelset igen. Han lægger sig. “Det er dejligt, “ siger Ole glad. “Så 

kan vi ligge sammen lidt. “ Men Anne er ikke glad. Hun er nervøs. “Kan han finde 

kiosken? “ spørger hun. “Ja, “ siger Ole. “Han har været der tit. “ “Kan han huske, 

hvad han skal købe? “ spørger Anne. “Ja, hold nu op, “ siger Ole surt. “Kom her og 

slap af. “ Anne lægger sig hos Ole. De kysser hinanden. Nu tænker Anne ikke på Bo. 

Hun tænker på Ole. Hun kysser ham. Det er dejligt at ligge hos Ole. Anne er glad. 

Ole er varm. Hun elsker ham.  

 

Anne er nervøs 

Pludselig sætter Anne sig op. Hun ser på uret. “Hvornår gik Bo? “ spørger Anne. “For 

tyve minutter siden, “ siger Ole. “Det tager kun fem minutter at gå til kiosken, “ siger 

Anne. “Ja, men Bo er lille. Han går langsomt, “ siger Ole og kysser Anne. Men hun vil 

ikke kysse. Hun er nervøs. Hun står op og tager tøj på. Ole bliver sur. Han er ikke 

nervøs. “Hvor skal du hen? “ spørger Ole. “Jeg vil hente Bo. “ siger Anne. “Hvorfor er 

du nervøs? “ spørger Ole. “Han kommer snart. “ 



Anne vil hente Bo 

Anne svarer ikke. Hun tager sin jakke på og går ud. Hun kigger hen ad gaden. Hun 

kan ikke se Bo. Så går hun hen til kiosken. Hun går ind. Bo er her ikke. Anne er 

meget nervøs. Bo er ikke på gaden. Og han er ikke i kiosken. Hvor er han så? Anne 

går hen til manden i kiosken. “Har du set en lille dreng? “ spørger hun. Manden 

tænker lidt. “Nej, det har jeg ikke, “ siger manden. Nu sveder Anne. Hun er bange. 

Hvor er Bo? Anne giver manden sit telefonnummer. Så går hun ud igen. Hun løber 

hen ad gaden og kigger efter Bo. Men han er der ikke. Så løber hun hjem igen. 

Måske er bo hjemme nu.  

 

Anne og Ole leder 

Anne går ind i huset. Hun møder Ole. “Er Bo kommet hjem? “ spørger Anne nervøst. 

“Nej, “ siger Ole. “Var han ikke i kiosken? “ “Nej, “siger Anne. “Og han var ikke på 

gaden. “ Nu er Ole også nervøs. Hvor er Bo? “Jeg tager cyklen, “ siger Ole. “Du kan 

tage bilen. Så leder vi efter ham. “ Ole går ind i soveværelset. Han tager tøj på. Anne 

tager bilen og kører. Ole tager cyklen og kører. De kører på de små gader. De 

standser og spørger folk. De råber “Bo“. De leder og leder. Men de finder ikke Bo. 

Han er væk. Efter en halv time kører de hjem. De går ind i huset. Anne håber, Bo er 

kommet hjem. Men der er stille i huset. Bo er der ikke Anne græder. 

 

Politiet 

“Hvad gør vi? “ spørger Anne. “Vi ringer til politiet, “ siger Ole. “De kan måske finde 

ham. “ Ole finder politiets telefonnummer. Så ringer han op. En mand tager telefonen. 

“Goddag, det er Ole Jensen, “ siger Ole. “Min søn, Bo, er væk. Vi kan ikke finde ham. 

“ “Hvor gammel er han? “ spørger manden. “Han er seks år, “ siger Ole. “Hvordan ser 

han ud? “ spørger manden.  

“Han har lyst hår og blå øjne, “ siger Ole. “Hvad tøj har han på? “ spørger manden. 

“Han har en gul bluse, et par blå bukser og en sort jakke på, “ siger Ole. “Hvor bor I? 

“ spørger manden. Manden fra politiet har mange spørgsmål. “Byvej 10, “ svarer Ole. 

Til sidst er de færdige. “Kommer I nu? “ spørger Ole. “Nej, vi kommer ikke nu, “ siger 

manden. “Vi venter her. “ “Hvorfor det? “ spørger Ole. “Nogen finder ham måske. De 

ringer til politiet, “ siger manden. “Og så ringer vi til jer. “ Ole lægger røret på. Så går 

han hen til Anne. Hun sidder i sofaen og græder. “Kommer politiet? “ spørger Anne. 



“Nej, vi skal vente, “ siger Ole og sætter sig. “Jeg kan ikke vente, “ siger Anne. “Jeg 

vil lede igen. “ “Så bliver jeg her og passer telefonen, “ siger Ole. 

 

Anne tænker 

Anne går ud. Hun kigger efter Bo. Og hun tænker. Er han gået forkert? Kan han ikke 

finde hjem? Vil nogen hjælpe ham? Anne er bange. Hun græder igen. Hun tænker på 

Bo. Han er så lille. Han er kun seks år. Hvor er han? Anne går til højre og kigger efter 

Bo. Anne går til venstre og kigger efter Bo. Men hun finder ham ikke. Så går hun 

hjem igen. Anne går ind i stuen. Hun ser Ole. Han sidder i sofaen og ser ked ud af 

det. Anne sætter sig. Hun lægger armen om Ole. De siger ikke noget. De er kede af 

det.  

 

Telefonen 

Anne og Ole sidder længe i sofaen. Så ringer telefonen. Anne rejser sig og tager 

den. “Goddag, det er fra politiet, “ siger en mand. “En dame har ringet. Bo er hos 

hende. I kan hente ham nu. “ “Er det rigtigt? “ siger Anne glad. “Har han det godt? “ 

“Ja, han har det godt, “ siger manden. Anne får adressen. Hun går hen til Ole. “Han 

er hos en dame, “ siger Anne til Ole. “Jeg har adressen her. “ Anne og Ole er meget 

glade. De knuser hinanden og smiler. Nu skal de hente Bo.  

 

Den gamle dame 

Anne og Ole tager jakker på. Så går de ud. Damen bor også på Byvej. Anne og Ole 

bor i nummer 10. Damen bor i nummer 75. Anne og Ole finder damens hus. Det er et 

gammelt hus. Der er en stor have. De går op ad trapperne. Ole ringer på, og en 

gammel dame lukker op. “Goddag, vi er Bos forældre, “ siger Ole og giver damen 

hånden. “Kom indenfor, “ siger den gamle dame. “Han sidder i stuen. “ Ole og Anne 

går ind i stuen. Bo sidder på en stol og drikker cola. Han  ser glad ud. Han har det 

godt. “Hej, mor. Hej, far, “ siger Bo og smiler. Anne går hen til Bo og giver ham et 

knus. Hun er meget glad. “Kunne du ikke finde kiosken? “ spørger Anne. “Nej, “ siger 

Bo. “Jeg gik forkert. Er du sur på mig, mor? “ “Nej, jeg er glad for, du er her, “ siger 

Anne. “Damen hjalp mig, “ siger Bo og peger på den gamle dame. “Hun er sød. Se, 

jeg har fået kage og cola. “ “Det var godt, “ siger Anne. “Kom, nu skal vi hjem. “ Bo 

rejser sig og går med sin mor og far. “Farvel og tak for hjælpen, “ siger Anne til den 

gamle dame. De går alle ud på trappen. Så stopper Bo. Han kigger på den gamle 



dame. “Må jeg besøge dig en anden dag? “ spørger Bo. “Ja, “ siger den gamle dame 

glad. “Jeg kan godt lide børn. Du er velkommen. “ “Jeg kommer snart, “ siger Bo og 

vinker farvel. 

 

I kiosken 

“Har du de 20kr? “ spørger Ole Bo. “Ja, jeg har dem i lommen, “ siger Bo. “Godt, så 

går vi i kiosken sammen, “ siger Ole. “Så kan du sige til manden, hvad vi skal have. “ 

De går alle tre ind i kiosken. “Jeg skal have et franskbrød og en liter mælk, “ siger Bo. 

Manden finder brød og mælk. “Værsgo, “ siger han. “Det bliver 17 kr. “ Bo giver 

manden 20 kr. Manden kigger på Anne. Han kan kende hende. “Nå, hvor var han? “ 

spørger manden. “Han var hos en gammel dame, “ siger Anne. “Nå, det var godt, “ 

siger manden og giver Bo et stykke chokolade. Så går de hjem.  

 

Morgenmaden 

Anne laver kaffe. Bo og Ole dækker bord. Så sætter de sig. “Jeg er glad for, du er 

hjemme, “ siger Anne til Bo. “Jeg var bange. “ “Jeg var også bange, “ siger Bo. “Jeg 

græd. “ “Det var godt, den gamle dame hjalp dig, “ siger Ole. “Ja, hun var sød, “ siger 

Bo. “Hvornår må jeg besøge hende? “ “Du kan besøge hende i morgen, “ siger Anne. 

“Så kan du give hende nogle blomster. “ “Ja, det vil jeg gerne, “ siger Bo. “Så bliver 

hun glad. “ Anne, Ole og Bo sidder og spiser lidt. Så siger Bo: “Jeg vil ikke gå alene i 

kiosken igen. “ “Nej, det kan jeg godt forstå, “ siger Ole. “Vi venter, til du er 7 år. “ “Ja, 

vi venter, “ siger Bo og smiler.  


