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Det er nytår.

Mor og far skal 
til fest.
De har sjove hatte på.

Line vil også med.
Men det må hun ikke.



Line skal til mormor.
Hun skal sove alene
hos mormor.

Line er lidt bange.
Kan hun det?



Hvad skal med?

Line pakker sin taske.

Bamse skal med.
Line er glad for Bamse.

Den lille pude skal 
også med.
Puden er i Lines taske.



Så er der ikke plads 
til Bamse.
Han må sidde 
oven på tasken.

”Line, kom nu!”
siger far.
”Vi skal af sted.”

Line bærer tasken
og Bamse 
ud i bilen.





På vej til mormor 
henter de faster Else.
Hun skal også til fest.

Else har en stor hund. 
Den hedder Fut.

Line er bange for Fut.

Den hopper ind i bilen.
Fut savler på Line.
Den snuser til Bamse.

”Fy, Fut! Gå ud!”



Mormor står i døren.
Hun er glad.

”Hej, mormor!” 
råber Line.
Hun giver mormor 
et knus.



Far sætter tasken 
i stuen.
Mor og far siger farvel.

Line er lidt ked af det.
Line og mormor vinker.



Line går ind i stuen.
Mormor har slik og cola.

”Nu skal vi hygge os,”
siger mormor.

”Bamse skal være med!” 
siger Line.

Hun går hen til sin taske.
Men hvor er Bamse?
Line leder. 
Hun kan ikke finde Bamse.

Mormor kan heller ikke 
finde Bamse.

Han er væk!



Line græder.
Mormor trøster Line.

Hvor er Bamse? 
Har hun glemt ham?

Er han faldet ud 
af bilen?

Har Fut taget ham?



Line skal sove.
Mormor har læst 
en bog.

Men Line kan ikke sove.
For Bamse er væk!

Hun tænker på Fut.
Den har store tænder.
Den er altid sulten.

Åh, Bamse!



Mor ringer.
Bamse var i bilen.
På gulvet.
Bamse vil gerne med 
til fest.
Må han det?

”Ja!” Line griner.

Nu er Line ikke ban-
ge.
Hun har sin lille pude.
Line sover.



Line drømmer.

Bamse danser.
Han har 
en sjov hat på.

Mor og far danser 
med Bamse.



Næste dag kommer 
far og mor.

Bamse er også med.
Han er lidt træt.

Han har en lille gave 
med til Line.
En sjov hat! 
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