
Bjørn og Hare
leger 

gemme 

 Alen Domazet

 



Er du klar, Bjørn?



Kom. 
Gem dig. 
Så tæller jeg til ti.

Okay.

Klar?

Ja. Jeg er klar. 

Okay. Jeg tæller: 

1 2 3 4 5 6 7 …



Så. 
Nu har 

jeg gemt 
mig.



Men du er jo lige dér, Bjørn!

Hvor?

Dér! Bag lampen!
Man kan se din store
rumpe stikke ud.

Hov. 
Hvad er der galt med min 
store rumpe?

Ingenting. 
Vil du prøve igen?

Ja. Selvfølgelig.

Okay. Så tæller jeg:

1 2 3 4 5 6 … 



Så. 
Nu har 

jeg gemt mig.



Men du er jo lige dér, Bjørn!

Hvor?

Dér! Bag sofaen!
Jeg kan se dit store hoved 
stikke ud!

Hov. Hvad er der galt med 
mit store hoved?

Ingenting.
Vil du prøve igen?

Ja. Meget gerne.

Fint. Så tæller jeg:

1 2 3 4 5 …



Så. 
Nu har 

jeg gemt 
mig.



Men du er jo lige dér, Bjørn!

Hvor?

Dér! Under sengen! 
Jeg kan se dine store, grimme 
fødder stikke ud.

Hov. Hvad er der galt med 
mine store, grimme  fødder?

Ingenting.
Du er nok bare megadårlig til 
at lege gemme, Bjørn. 
Virkelig megadårlig.

Det synes jeg nu ikke.
Jeg synes faktisk, at jeg er ret 
god til at lege gemme. 



Nej, du er ej.
Du er  dårlig til at lege 
gemme. På grund af din store 
rumpe og dit store hoved og 
dine store, grimme fødder. 

Nej, det passer i hvert fald 
ikke.

Jo, det gør.

Nej.

Jo, det gør.



Fint, Hare.  
Nu er det din tur til at 
gemme dig. 

Okay.
Men du skal bare vide
at jeg er verdensmester 
i at gemme mig.
Du finder mig aldrig, Bjørn.

Okay. Så siger vi det.
Er du klar til at gemme dig?

Ja, jeg er klar. 
Superklar.

Fint.
Så tæller jeg:



1 2 7 … 



Hov, Bjørn! 
Stop!
Du kan jo ikke engang … 



HAPS! 



Ha!
Du finder
mig aldrig, 
Bjørn. 



Det har du nok ret i, Hare.




