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Luna er stor

Luna skal i skole.
I 1. klasse.

Mor skal med.
”Du er stor nu,“ smiler 
mor.

Luna vil have Misse 
med: 
”Den skal lære at læse.“ 
Mor ler.

Luna pakker sin taske. 
Der er plads nok til 
Misse.



Hvad er der i en Schultüte? 

Det ringer på døren. 
Det er Ben og hans far.
Ben er Lunas ven.

”Hej Luna!“ griner Ben. 
”Er du klar?“
”Rolig, I to,“ siger Lunas mor,”vi spiser boller først.“

Ben har en kæmpe Schultüte med. 
Hvad mon der er i den?



Bamse og biler

”Se her!“ siger Luna.
Hun har også en Schultüte.
Ben spørger: ”Hvad er der i den?”

Luna tænker.
”Slik og farver,“ ler hun så, ”og måske en bamse!
Men det er kun et gæt. For jeg ved det jo ikke.“
”Sejt!“ siger Ben.
”Måske er der biler i min.”



Hvad skal der ske?

”Hvad sker der på skolen i dag?” 
spørger Ben.
Lunas mor smiler:
”Jeres lærer skal holde tale.“

”Så får de voksne kaffe,“ siger Bens far. 

”Skal der ikke ske mere?” siger Luna. 
Lunas mor siger: ”Jo, I skal se jeres klasse.“

”Ikke andet?“ siger Luna. ”Kom Ben.“



Misse i tasken

”Der skal ske mere i 
dag!“ siger Luna.

”Hvad mener du?” 
Ben ser på Luna.
”Har du en ide?”

Luna er altid fuld af 
ideer.

Hun putter Misse ned 
i sin taske. 
”Miav.”

Luna og Ben griner 
og hopper.



På vej i skole 

Luna og Ben har deres taske på ryggen. 
De bærer på deres Schultüte.

Bens far og Lunas mor går sammen.
De snakker.

”Miav.”
”Sagde du noget, skat?“ siger mor.

Luna ler. ”Næ.“

Misse roder rundt i tasken. 
”Miav.”

Lunas mor ser på Ben. 
”Hvad siger du?“

”Ikke noget.”
 Luna og Ben ler.



Stille, Misse! 

”Hej Luna, hej Ben.“ Helle smiler.
”Kom. Find jeres plads!”

Helle er deres nye lærer.

Lunas taske vælter. 
”Miav.“

”Hvem laver lyde?” siger Helle.
 ”Stille, Misse!“ mumler Luna.

En pige ler.
”Hvad har du i din taske?”

”Schyy!“ siger Luna.
”Se her. Men Helle må ikke se den!“



Misse hopper ud 

Luna åbner tasken. 
Hun aer Misse.

”Om lidt kan vi lege,“ siger Luna. ”Ja. I pausen,“ 
nikker Ben.

Men Misse hopper ud. ”Miav.”
Den løber rundt.
”Åh nej,“ råber Helle, ”katte må ikke gå i skole!”

Misse hopper op til Helle. Luna fniser.
Alle børn vil lege med Misse. Misse bliver bange.
Den stikker af.



Rundt på skolen

”Kom Ben,“ råber Luna, 
”efter Misse!”

De løber ud af klassen. 
De leder på hele skolen.

”Misse! Hvor er du?“ råber Ben.

Luna peger på en trappe. 
“Jeg så en hale.“



Det er mørkt 

Luna og Ben lister ned. De er i en mørk kælder. 
”Knirk.”
”Hørte du det, Ben?” Han nikker.
Det er en lang gang. Med mange døre.
Det er mørkt.
Bens øjne er store.
”Se den skygge!”

Luna og Ben står stille.
”Klak klak.” De lytter.
Hvad er der bag dørene? Ben åbner en af dem.



Ben er bange 

”Pfuiii!”
Luna og Ben vælter ned på rumpen.

”Åh,” hviner Ben, 
”hjælp! Der er et...”

”Nej, Ben.
Se her!“ ler Luna. 
”Det er en hvid kjole. 
Til at gå Lucia.”

Hun går hen til et vindue.
Det blæser ind. 
”Ja...øh... jo,“ siger Ben.

Luna og Ben leder videre.
De åbner flere døre.
De finder gamle bøger
 og pynt. 
Men Misse ser de ikke.



Børn ingen adgang

”Der er lys!”
Ben peger på den sidste dør.

”Miav!”

”Hørte du det?” hvisker Luna, 
”Vi må se efter.”
Hun er modig nu.

Så falder Luna. 
”Av.”

Det er et skilt på døren. - Børn ingen adgang! –

De lister hen til døren. Den står åben.
Luna kan se ind.

”Kom Ben! Se der!“ Luna peger på Misse

Der er Misse.
Den sover på en pude.



Misse og Frits 

Luna og Ben hører en mand brumme. 
”Hvad laver I her?”
”Øh,“ mumler de.

Han ser på dem.”Jeg hedder Frits.
Jeg er pedel på skolen,“ siger han venligt.

”Misse løb væk,“ siger Ben.
”Den er hoppet op af min taske,“ nikker Luna, ”og 
op til Helle.”
Frits smiler. Luna tager Misse på armen.



Foto med Misse

”Der er I jo!” Lunas mor smiler.
”Kom, der bliver taget et foto af 1. klasse,“ siger 
Bens far.
Luna ser på dem:”Jeg skal ordne noget først.”
Hun går hen til Helle.
”Jeg er ked af det med Misse.”
”Pyt,“ ler Helle. Alle børn griner.

Nu har de en kat i deres klasse.
Luna er klar til at gå i skole.
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