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Mikkel og Victoria i Tivoli
1

Sommeren er endelig kommet og Mikkel og Victoria nyder, at det er
blevet varmt. Dagene er blevet længere og solen varmer dejligt.
- tegn en stor rund sol

2

De har længe plaget deres forældre om en tur i Tivoli, og endelig er
dagen kommet, hvor de skal derind. Victoria er sammen med sin far,
mor og lillebror. Mikkel er også sammen med sine forældre og hans
lillesøster Emilie. Så den dag er de otte personer.
- tegn 8-taller

3

Mikkel og Victoria har glædet sig hele ugen, og de kunne næsten ikke
vente til det blev fredag, hvor de skulle afsted. Men fredagen kom, og nu
står de endelig i køen for at komme ind. Det er en lang kø, som slanger
sig frem mod indgangen.
- tegn en slange

4

Efter lang tid i køen, er begge familier nu kommet ind i Tivoli, og børnene
har fået et turpas. Med et turpas kan de prøve alt det, de har lyst til, lige
fra rutschebanen til Pariserhjulet.
- rutschebanen kører op og ned i små og store buer

5

Mikkel og Victoria har fået lov til at gå alene rundt, hvis de bare har
mobiltelefonen tændt. Så de har sagt farvel og er stormet hen mod
Radiobilerne, som Mikkel meget gerne vil prøve. De har aftalt at skiftes
til at bestemme, hvad de skal prøve. Radiobilerne ser farlige ud, med alle
de biler som kører rundt i cirkler og tit rammer hinanden.
- kør rundt med hænderne i cirkler over hele ryggen
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6

Da hornet lyder, skynder Mikkel og Victoria sig ind på banen og finder en
radiobil. Det er en flot rød bil med sorte fartstriber ned langs siden, som
ligner lyn fra himlen.
- lav zik zak lyn fra himlen

7

Hornet lyder igen og en stemme råber højt “tryk på speederen og drej
på rattet”. Mikkel har fået lov til at styre, og han trykker på speederen
og drejer vildt rundt på rattet, og pludseligt begynder bilen at køre, og
Victoria kommer til at skrige højt og grine bagefter.
- drej rundt som på et rat i en radiobil

8

Efter radiobilerne går de over til Dæmonen, som er en vild rutschebane
med flere loops, hvor man kommer til at hænge med hovedet nedad
mange gange.
- lav flere loops (cirkler) efter hinanden

9

Da Mikkel ser rutschebanen, bliver han meget stille og ser bleg ud.
Victoria kan ikke lade være med at grine. Hun lover Mikkel, at hun nok
skal passe på ham. Det synes han ikke er sjovt. Men Mikkel tager mod
til sig og går med svedig pande med op i vognen. Han må flere gange
tørre sveden væk.
- tværgående bevægelser, som når man tørre sved væk.

10

Dæmonen er den vildeste rutschebane Mikkel og Victoria har prøvet og
de elsker det. De elsker det så meget, at de må prøve den igen.
- tegn hjerter
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Robot-Åge på astronautskole
1

Lige fra Robot-Åge var blevet samlet af sin robotfar og robotmor,
havde han ønsket at blive astronaut, men han vidste ikke hvordan. Han
spurgte sin far og han fortalte, at det blev man på en astronautskole.
- tegn spørgsmålstegn på hele ryggen

2

Da Robot-Åge var fuldt udbygget, var han klar til at starte på
astronautskolen. Han vidste ikke helt, hvad det gik ud på, men hans far
fortalte, at alle gode astronauter havde gået i astronautskole. RobotÅge tænkte så meget på at blive astronaut, at han kørte forvirret rundt
i hele huset.
- tegn med fingerspidserne rundt over hele ryggen

3

Robot-Åge blev tilmeldt og endelig kom dagen, hvor han skulle starte i
skolen. Han havde allerede pakket sin taske for en uge siden og var klar
til at tage af sted. Robot-Åges far var selv astronaut og fløj ham hen til
astronautskolen.
- tegn en med fingrene et rumskib som letter

4

Da de landede, var rumparkeringspladsen fyldt med rumskibe og
robotter som kørte rundt mellem hinanden. Robot-Åge blev helt nervøs
ved tanken om alle de nye robotter, han skulle møde.
- hænder der ryster flere steder på ryggen

5

Da Robot-Åge havde sagt farvel til sin far, kunne han ikke finde sin nye
klasse. Han kørte forvirret rundt indtil en metallisk stemme sagde “ Jeg
tror, at du skal være her”. Han stoppede op og kunne se, at stemmen
havde ret, det var hans klasse. Robotten som havde hjulpet ham,
vinkede ham over til sit bord.
- lav vinkebevægelser ned af ryggen
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6

Robotten hed Marius og blev Robot-Åges bedste ven på skolen.
Nu kom læreren ind og timen gik i gang. Det første de skulle, var at skrive
en hel side om, hvordan man blev en god astronaut.
- tegn en firkant som papir og nogle små bølger indeni som skrift

7

Robot-Åge måtte tænke sig godt om og alle hans kredsløb blev helt varme.
Han kiggede på Marius. Marius så lige så forvirret ud som ham selv.
De smilede til hinanden og tænkte begge, at det var meget lettere, når
man havde en ven.
- pas på kredsløbene er varme, pas på de ikke brænder, så flyt hele tiden
hænderne rundt på ryggen.

8

Da Robot-Åge blev hentet, var han trist. Det havde været svært at følge
med og han var bange for, at han ikke ville blive en god astronaut. Han sad
helt stille og sagde slet ingenting hele flyveturen hjem. Da han kom hjem
og så sin mor i døren, begyndte oliedråberne at løbe ned over hans kinder.
Han fik fremstammet, at han aldrig blev astronaut.
- tegn en trist smiley

9

Hans mor tørrede oliedråberne væk og fortalte Robot-Åge, at hvis han
allerede kunne det hele, var der jo ingen grund til at gå på astronaut-skole.
Hun klappede ham blidt på ryggen, for at trøste ham.
- klap med flade hænder blødt på ryggen

10

Robot-Åge var så træt, at han slet ikke orkede at lade sine batterier op
i stuen. Han gik ind på sit værelse, koblede sig til og prøvede at glemme
astronautskolen. Før han lukkede sit system ned, tænkte han på, hvor
heldig han var, at have en mor som elskede han så højt.
- tegn et hjerte over hele ryggen
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