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Malebog 

Glad Trafik 
Af Asbjørn Lønvig, kunstner   

Det er farligt 
ikke at være opmærksom 

på trafikkens farer.      

     

Lucca og Sam bor på et sted, hvor trafikken ikke er særlig tæt. 
Men det er alligevel nødvendigt, at de er forsigtige. 
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Go' gamle Henry er en bil. 
Han er endda en sports bil. 

Eller en sportsvogn, som det hedder. 
Sommetider kører sportsvogne forfærdeligt stærkt.   

   

Men go' gamle Henry er, som du måske har gættet, 
en rigtig venlig bil. 

Han kører forsigtigt. 
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Cykel Søren er en budcykel. 
Dem findes der ikke mange af nu til dags. 

Men cykel Søren blev for nylig fundet på kønmand Jensens loft 
og gjort helt i stand. 

Somme tider tager cykel Søren en tur for sig selv. 
For især når det regner, er der ingen, der vil cykle på ham.   

Så tager han sine Helly-Hansen støvler på  
og kører sig en tur alligevel. 

Men han kører forsigtigt. 
    

   

Lastbilen Jon arbejder altid. 
Snart er han på motorvejen, 

snart er han inde i byen. 
Lastbilen Jon er en venlig bilist. 

Og han kører forsigtigt. 
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Bussen Belinda kører Lucca og Sam i skole hver morgen, og når hun 
er færdig med det, kører hun en gruppe gamle mennesker til bowling centeret. 

Lige før hun henter Lucca og Sam i skolen igen, 
kører hun et fodboldhold til Vadested 

fra 
Middelmark. 

Belinda har travlt hele dagen, 
men hun kører altid forsigtigt.   

   

Hun må ikke glemme at køre forsigtigt. 
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Derfor står dette skilt ved vejen. 

Sommetider kører Belinda folk på ferie i andre lande. 
Kan du se, hvor hun var på sin busrejse?   

Belinda så dette skilt  

  

- det må have været i Norge.   

Belinda så også dette skilt 

 

i Sverrge. 
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Og dette skilt 

 

i Danmark.   

Belinda så dette skilt 

  

i Tyskland.   
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Og dette  

   

i Holland.   

Og dette lidt anderledes skilt  

   

in Frankrig, hvor babyen ikke siger 
Hej, kør forsigtigt, 

men 
"giv agt, kør forsigtigt - TAK". 
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Og Belinda så til sidst dette skilt 

 

i Spanien. 
Solen skinner hele tiden i Spanien, 

derfor er babyen solbrændt.    

Engang besøgte Sam og   

   

hans far 
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Sams farmor og farfar, der boede i Amerika. 

Go' gamle Henry kunne ikke køre dem til Amerika på grund af Atlanterhavet. 
Cykel Søren kunne slet ikke. 

Lastbilen Jon havde travlt med at flytte ting fra en by til en anden. 
Belinda havde andre planer. 

De måtte tage med fly.   

   

De kunne heldigvis komme med 
flyet 747, der har fornavnet Boeing. 

747 fløj forsigtigt.   

   

I den by Sams farfar og farmor boede 
var der en havn og en flod. 

Slæbebåden Theophil tog dem med på sightseeing. 
De sejlede i havnen og på floden og så byens mange flotte bygninger. 

Theophil sejlede forsigtigt.     
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Under denne sightseeing 
så de skiltet med babyen på amerikansk, 

HI, drive carefully.     

    

og lige i det samme 
hørte de en forfærdelig larm. 

En motorbølle på en motorcykel 
strøg af sted med høj fart. 
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Larm, larm, larm. 
Det var meget farligt. 
For både fodgængere 

og ham selv.     

   

Pludselig så Brian, 
det hed motorbøllen, 
skiltet med babyen.           
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HI, drive carefully. 
Han satte farten ned og 

blev meget flov.   

Nu kørte Brian også forsigtigt.     
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Selv i Japan og Kina  

    

beder babyen folk om at køre forsigtigt.   
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Fra alle os til alle Jer: 
Kør forsigtigt!       
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