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Hej Måge.

Er det dig, And?

Jep.

Jeg har fået noget i øjet.

Det lyder da ikke rart.

Nej, for det gør ret ondt.
Og jeg kan ikke se en skid.
Tænk hvis Bjørn kommer 
og spiser mig.

Hmm. Må jeg se på dit øje?

Nej. Det må du ikke. 
Det gør jo ondt.

Okay. Nu kommer Bæver, så 
nu går jeg. Hej hej.

Ja. Hej med dig.  



Hej Måge.

Er det dig, Bæver?

Ja. Det er mig. Bæver.

Jeg har fået noget i øjet.

Det er jeg ked af at høre.

Det gør skide ondt.
Og jeg kan ikke se en skid.
Tænk hvis Bjørn kommer 
og spiser mig.

Hmm. Må jeg se?

Nej. Det må du ikke. 
Det gør jo skide ondt.

Okay. Nu kommer Hare, så 
nu går jeg. Hej hej.

Ja. Farvel med dig.  



Hej Måge.

Er det dig, Hare?

Ja. Kan du da ikke se mig? 

Nej. Jeg har fået noget i øjet.

Det er jeg ked af at høre.
Det har jeg også prøvet.
Det gør skide ondt.
Og man kan ikke se en skid.

Jep. Lige præcis.

Hmm. Må jeg se? 
Jeg tror jeg kan hjælpe dig.

Nej du må ej. Det gør jo skide 
hamrende… 

Jeg er nødt til at smutte nu.
Farvel. 



Hov! 
Vent!

Hare! 



Hvem er det?

Ingen.

Ingen? 

Ja. Jeg lyver ikke. 
Jeg lyver aldrig.
Det er i hvert fald ikke mig.
Kan du se mig?

Nej. For jeg har fået noget i 
øjet. Det gør skide ondt.

Godt. Kan du se mig nu?

Nej. 

Hvad med ... nu? Når jeg 
kommer tættere på?

Nej. Slet ikke. Jeg kan ikke se 
en skid. Det er ret irriterende.



Hvad med når jeg åbner min 
store mund? 
Kan du se den?

Nej. Jeg kan slet ikke se den.

Hvad med mine store 
tænder?
Dem har jeg nemlig frygtelig 
mange af.

Nej. Slet ikke.
Kan stadig ikke se en skid. 
Jeg har jo allerede sagt, 
at jeg har fået noget i øjet.



Fint.



HAPS! 



Kan du 
se noget nu, 
Måge?

Nej. 
For der er ret

mørkt herinde.

Godt.
Så er alt 
som det 
skal være.


