
                           NOSSE HITTAR ETT PENNSKRIN

Av Alicia thelin och in 
läst av Alicia Thelin och 
Maja Bergkvist 



Det här är Nosse, 
han är jättesnäll. 
Men han har lite 
problem ibland, typ 
som nu. Lyssna här 
så ska du få se. 

 - Nämen vad är det här….?  
Smendan kommer.



- Hej Nosse vad gör du? säger 
Smendan. 
-Jag vet inte, säger Nosse. 
-jag hittade den här på marken 
men jag vet inte vad det är för 
någonting, säger Nosse. 
-Men Nosse det är ju ett 
pennskrin, säger Smendan. 
-Vet du ingenting eller? säger 
Smendan. 
-Jo men inte vad det här är? 
säger Nosse. 
 

-Men jag måste gå, hej då Nosse, säger smendan. 
-Hej då smendan, säger Nosse. 
-Hmm… hur använder man den då? säger Nosse. 
-Man kanske ska ha den så här den kanske ska vara på foten 
eller som en mössa eller kanske som en nos värmare det 
skulle vara bra nu när det är kallt ute, säger Nosse.  
Fula damen kommer.



 -Hejsan Fula damen, säger 
Nosse. 
- Hej Nosse vad har du där? 
säger Fula damen. 
- Ja nu ser jag här har du, säger 
fula damen.

- Pennor? frågar Nosse. 
-Varför ska jag ha dem? frågar Nosse. 
 -För att det är ett pennskrin och då ska 
man ha pennor i det, säger Fula damen. 
-Jaja nu förstår jag så det är inte en nos 
värmare eller en tunn sko eller typ en 
mössa, säger Nosse. 
-Nej så klart inte men jag måste gå nu. 
Hejdå Nosse vi ses, säger Fula damen. 
-Aa okej hejdå fula damen, säger Nosse.



 
-Jaja då vet jag vad det är iallafall. Och så fick jag några pennor av fula damen. 
-Men nu har jag ju pennor och ett pennskrin. Hmmm.. vad ska jag göra nu då när jag vet 
hur man använder det, säger Nosse? 
- Men jag skulle hälldre vilja använda den som en nos värmare än ett pennskrin, säger 
Nosse. 
 -Men nu kommer jag ju inte tappa bort mina pennor iallafall, säger Nosse. 
 -Men nu börja det bli lite kallt så nu tar jag och går hem, säger Nosse. 
-Hmmm.. jag tror att jag vill använda mitt pennskrin nu jag lägger det på bordet och sen 
går jag och hämtar papper och penna för att jag ska rita, säger Nosse. 
-Jag ska rita en groda det blir nog bra jag fick färgerna svart, grön, lila, rosa, blå, orange 
och vit av fula damen, säger Nosse. 
-Men vi ses nästa gång. hej då, säger Nosse. 
Hej då Nosse och vi ses nästa gång hej då.            Slut


