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PrikkeBjørns dag i sneen.
Af Till Schilling
PrikkeBjørn vågnede om morgenen rigtig glad. Han var glad, fordi han kiggede ud af
vinduet og så, at nøjagtig, som hans far havde lovet, havde det sneet hele natten.

”Der må være mindst 6 meter sne på grunden”, sagde PrikkeBjørn højt. For sådan så
det ud for PrikkeBjørn.
Han var glad, fordi dette betød, at han kunne gå udenfor sammen med sin ven Petter
som planlagt, og at de kunne bygge en iglo og en hel familie af snemænd. De ville lave
den flotteste opstilling på vejen. Han var meget opsat på at komme i gang, så PrikkeBjørn sprang ud af sengen og løb ned for at finde sin mor.
Hun sagde godmorgen til ham og spurgte: ”Hvad er du så glad for PrikkeBjørn?”

”Mor har du set, at det har sneet? Jeg vil gå ud og være sammen med mine bedste
venner. Vi skal bygge en iglo i dag og en hel familie af snemænd.”
PrikkeBjørn havde set frem til dette siden oktober måned.

”Lyder som en god plan”, sagde hans mor, ”men først skal vi have os en lækker varm
morgenmad” Hun vidste, at vejen til at have det sjovt udenfor går gennem en varm
mave.
PrikkeBjørn var så opsat på at komme ud og lege med sine venner, at han drak den
varme kakao så hurtigt det varme vand tillod det, og spiste sin toast med peanutsmør
og sit scrambled æg på rekordtid.
Hans mor var endda nød til at bede ham om at tage det lidt roligt. Det var heldigt, for
han var faktisk ved at være lidt for varm i sin mave allerede. Så gik han ovenpå og tog
sit tøj på. Da han kom ned, bad han sin mor om at ringe til Peter; de ville mødes så
hurtigt som muligt, og klokken var allerede 10 om formiddagen.
Mor syntes, det var et godt tidspunkt at ringe på, så de fik snart Peters mor i røret.
De planlagde at Peter og PrikkeBjørn kunne mødes indenfor en halv time i deres forhave, med sneskovle og alting.
PrikkeBjørn var rigtig spændt, da han allerede havde et par gode ideer til, hvordan
igloen skulle bygges. I løbet af sommeren, under et af garagesalgene, havde de fundet
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denne plastikboks. Den var i form som en firkant, som man så kunne putte sne i og på
den måde fremstille en bygesten. Han så virkelig frem til at bruge den, og han havde
planlagt nøjagtig, hvordan de skulle bygge deres iglo, og at de ville lave en byggesten
ad gangen. Det var han rigtig stolt af.
Tidspunktet kom, hvor PrikkeBjørn skulle udenfor, men hans mor stoppede ham i opløbet. PrikkeBjørn var på vej udenfor uden støvler, halstørklæde og hue, han vidste
nemlig, at det ville være nemmere at gøre alting uden at al tøjet var i vejen. Hans mor
slog fast, at han var nød til at tage handsker, tørklæde og hue på, ellers måtte han
ikke komme ud. PrikkeBjørn blev ophidset over dette, det ville jo bare være i vejen.
Så han svarede hende : ”Jeg vil ikke have det på! Desuden klør halstørklædet, når jeg

har det på, og mit hoved begynder at svede, når jeg tager hue på:”
Hans mor satte sig ned og forklarede, at uden handsker, tørklæde og hue, kunne han
under ingen omstændigheder få lov til at gå udenfor i al den dejlige sne.
PrikkeBjørn var ikke glad for dette, han var lige ved at få et hysterisk anfald. Han
glædede sig sådan til at komme ud! Han havde planlagt det hele og var så spændt på
alting! Han havde endda spist den sidste rest æg for at gøre sin mor glad. Og nu ville
hun ikke lade ham komme ud uden al det unødvendige tøj.
Det var ikke nogen god situation, han var virkelig vred over det her. Da han begyndte
at føle sig dårlig tilpas, vidste hans mor, at det her kunne ende galt, så hun begyndte
straks at tappe.
Selvfølgelig var han ikke i humør til det dumme tapperi, men han vidste, at når hans
mor begyndte at tappe, så var det alvor.
Hun startede med at sige til ham:

”Selv om det er virkelig koldt udenfor, og jeg ikke har lyst til at tage mit halstørklæde og mine handsker på, er jeg stadig en god PrikkeBjørn.”
”Selv om det virkelig er koldt udenfor og mor ikke vil lade mig komme ud uden al det
tøj, er jeg stadig en god PrikkeBjørn.”
”Selv om det er SÅ koldt udenfor og jeg ikke vil overleve mere end 4 minutter med
mine bare hænder i sneen og mine øre i den skarpe vind, er jeg stadig et godt barn.”
Så begyndte hun at tappe på de magiske prikker.

”Al det kolde vejr
Jeg vil være mange timer udenfor!
Jeg skal bygge en masse igloer
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Jeg skal bygge en masse snemænd
Jeg er nød til at være ude i LANG tid for at nå det!
Jeg har slet ikke lyst til at have de dumme ting på!
Men tø, halstørklæde og hue er lavet til at holde mig varm udenfor.
Hvis jeg er varm mens jeg er udenfor, er jeg en glad PrikkeBjørn.
Der er ingen grund til at blive kold for tidligt.
Hvis jeg bliver det, må jeg tidligt ind og det får jeg ikke en flot iglo ud af.”
På det tidspunkt, hvor hun var færdig med disse sætninger, var PrikkeBjørn allerede i
gang med at smide halstørklædet om halsen og tage den hue på, der skulle holde hans
hoved og øre varme. Han tog også handskerne på, som ville gøre det muligt at gå udenfor og lege i TIMEVIS.
Så gik han ud, og sammen med Peter byggede han den flotteste iglo, samt 3 snemænd,
der nogensinde var set. De blev kun afbrudt, da mor serverede varm chokoladekage og
varm kakao.
Sikke en fantastisk snevejrsdag!
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