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I zoologisk have med Sam og Lucca.   

Lucca er 3 år gammel og Sam er 6 år gammel. 
Lucca går i børnehaven "Spilopmagerne" i Middelmark. 

Sam går i børnehaveklassen i Middelmark Skole. 
Lucca og Sam er naboer. 

De bor på Middelmarksvej. 
Lucca bor i nummer 584 og Sam bor i nummer 566. 

Sommetider kalder Lucca Sam seksogtres. 
Så griner Sam og kalder Lucca fireogfirs.   

   

Her er de, Lucca og Sam. 
Klar til at gå i zoologisk have. 

Solen skinner og Lucca har sit smarte sommer tøj på 
og Sam har sin hvide trøje uden arme på 
og så sine rød- og hvidstribede shorts. 

Lucca synes Sam ser sej ud. 
Sam synes Lucca ser sød ud. 
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Sams far er skolelærer på Middelmark Skole. 
Han har taget en fridag for at kunne gå med Lucca og Sam. 

Sams far hedder Samuel S. Samuelson, 
men på skolen hedder han ikke andet end Samuel IQ. 

Det gør han, fordi han ved alting.  
Sams far kan svare på et hvilket som helst spørgsmål.   

Sams far tog en kurv med. 
I den havde han madpakker 

og noget at drikke. 
Og i kurven havde han naturligvis også en bog, 

ja, det vil sige, han havde faktisk to. 
Den ene bog var om dyr. 

Den anden bog var skrevet af den berømte amerikanske forfatter 
Ernest Hemingway. 

"Hvem ringer klokkerne for" hed bogen.   
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Lige da de kom ind i Middelmark Zoo, så de en famingo. 
Når flamingoen står og hviler sig, står den på et ben. 

Hvor mange æg lægger en flamingo? 
Spurgte Sam. 

Et æg, svarede hans far. 
Sommetider to æg. 

En ud af 300 gange lægger flamingoen to æg. 
Som altid vidste Sams far besked.   

Hvorfor ser flamingoen så vred ud? 
Spurgte Sam. 

Den er ikke vred, næbbet har den form, fordi flamingoen spiser ved 
at filtrere vandet med den øverste del af næbet længst nede i vandet. 

Svarede Sams far. 
Sam forstod det ikke helt, 

men 
han var godt tilfreds med, at flamingoen ikke var vred. 
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Orrrhhhhyjj...! Råbte Lucca og pegede på papegøjerne. 
Sikke en flot række af papegøjer. 

Ja, sagde Samuel IQ, 
papegøjer lever på steder, der er meget farverige. 

Det er derfor papagøjer er så farverige. 
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Det er nemt at forstå, at en flamingo og en papegøje er fugle, de 
kan flyve. 

Men, en pingvin kan ikke flyve. 
De fleste pingviner bor på Sydpolen, nogle få bor i Australien 

og Sysamerika. 
Luccas far har set meget små pingviner i Sydaustralien på en ø, 

der hedder Philips Ø. 
Jeg er ikke klar over, om der er nogen i Sydafrika. 

Jeg kigger lige i min bog. Sagde Sams far. 
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Sams far, Samual S. Samualson, Samual IQ, Lucca og Sam nød deres tur 
i fulde drag. 
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Nu fandt de fængselshesten. 
Luccas onkel kalder det en fængselshest. 

Men selvfølgelig er det en zebra. 
Den har lidt svært ved at kigge over hegnet, derfor står 

den på bagbenene. 
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Navnene på de to giraffer er Lange Søren og 
Knapt Så Lange Søren. 

Lange Søren er blå med gule pletter. 
Knapt Så Lange Søren er gul med blå pletter. 
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Bernhard er en abe. 
Han elsker at klatre i træer og han elsker bananer. 

På hovedet har han altid sin blå kasket - med den gule knap.    
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Så kan man altid se, hvem der er Bernhard. 
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I et hus med træmmer er der løver  

 

og tigre. 
Han løver har en stor manke. 

Tigere har striber. 
Der er ikke to tigre, der har samme mønster af striber.   

Nu er jeg træt, 
sagde Lucca. 

Og de tog hjem til Middelmarksvej. 
Lucca spekulerede på, hvordan det kunne være, at hun var så heldig 

at have to så dejlige venner som 
Sam and Sams far.   
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Da Lucca mødte sin 
mor og far 

fortalte 
og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, 
og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, 
og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, 
og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, 
og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, 
og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, 
og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, 
og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, 
og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, 
og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, 
og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, 
og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, 
og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, 
og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, 
og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, 
og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, 
og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, 
og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, 
og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, 
og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, 
og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte, og fortalte 

hun om 
denne dejlige dag.   
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