Smarte Ted og spøkelsesskogen
Hei! Jeg er Smarte Ted. Egentlig heter jeg bare Ted, men de som kjenner meg, pleier
å kalle meg Smarte Ted fordi jeg er så flink til å finne ut av forskjellige ting. Jeg bor i
et stort, gammelt hus sammen med moren og faren min. Vi har en fin hage og bor rett
ved en skog. Det er nesten bare skog der vi bor. Etter skogen er det Kjell som er den
nærmeste naboen vår. Egentlig er det Kjell som er den nærmeste naboen fordi man
kan ikke regne skogen som nabo. Det sier i hvert fall moren min. Kjell er
bestekameraten min, så det passer egentlig nokså bra at vi er naboer.
Det jeg liker best å holde på med inne, er datamaskiner. Ute liker jeg best å leke i
skogen eller å spille fotball. Kjell liker akkurat det samme som meg. Kanskje det er
derfor vi er bestekamerater?
En dag var det nokså dårlig vær. Tåka lå lavt nedover trærne. Skogen så virkelig
mystisk ut. Nesten som en spøkelsesskog, syntes Kjell. “Kanskje vi kan lage den om
til en spøkelsesskog,” foreslo jeg. “God idé,” ropte Kjell begeistret. Vi ble enige om å
gå hjem til mødrene våre og spørre om de hadde noen gamle hvite lakener. Så skulle
vi møtes igjen ved den store steinen.
Da vi møttes igjen, hadde vi to lakener hver. Fire til sammen. Jeg hadde med saks
som vi brukte til å klippe ut øyne, nese og munn med. Etterpå puttet vi granbar inn i
lakenene. Vips, så hadde vi fire spøkelser med hode og kropp.
Det går en sti gjennom skogen, og vi bestemte oss for å sette spøkelsene slik at de
som kom gående, lett kunne se dem. Da vi var ferdige, gikk vi gjennom skogen for å
se hvordan spøkelsene tok seg ut. Det var en suksess. Det var faktisk så bra at vi selv
ble litt redde. Nå kunne vi bare gå hjem og la spøkelsene gjøre resten av jobben.
Da jeg kom hjem litt senere, hørte jeg at lillesøsteren min satt på kjøkkenet og gråt.
Mamma trøstet henne. “Hva har skjedd?” spurte jeg. “Sara sier hun har sett spøkelser
i skogen. Jeg prøver å fortelle henne at det ikke finnes spøkelser,” sa mor. “Ikke det,”
sa jeg med en litt mystisk stemme. “Det er jo i dette været spøkelser liker seg best,”
sa jeg med enda mer mystisk stemme. Sara begynte å gråte enda høyere. “Slutt med
det tullet. Du skremmer søsteren din, sa mor irritert.” Da klarte jeg ikke å holde meg
lenger, men brast i latter. “Det er Kjell og jeg som har laget spøkelsene og satt dem ut
i skogen,” lo jeg. “Var det det dere skulle med de lakenene? I morgen går du og Kjell
rett ut i skogen og tar ned disse spøkelsene deres. Skremme andre på denne måten.
Det er tull,” sa mor med en sint stemme. “Ja vel da, mor. Vi skal gjøre det. Slapp av.
Det var jo bare for gøy.” Jeg ristet på hodet og satte meg foran dataen. “Mødre altså.
De eier jo ikke sans for humor,” sukket jeg for meg selv.
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Skriv ordene på rett plass i teksten.
naboer
regne
begeistret
akkurat
spøkelser
kropp
bestekamerater
forskjellige

mystisk
hvite
puttet
datamaskiner

Smarte Ted og spøkelsesskogen
Hei! Jeg er Smarte Ted. Egentlig heter jeg bare Ted, men de som kjenner meg, pleier
å kalle meg Smarte Ted fordi jeg er så flink til å finne ut av _____________ ting. Jeg
bor i et stort, gammelt hus sammen med moren og faren min. Vi har en fin hage og
bor rett ved en skog. Det er nesten bare skog der vi bor. Etter skogen er det Kjell
som er den nærmeste naboen vår. Egentlig er det Kjell som er den nærmeste naboen
fordi man kan ikke ____________ skogen som nabo. Det sier i hvert fall moren min.
Kjell er bestekameraten min, så det passer egentlig nokså bra at vi er ____________.
Det jeg liker best å holde på med inne, er __________________. Ute liker jeg best å
leke i skogen eller å spille fotball. Kjell liker ______________ det samme som meg.
Kanskje det er derfor vi er ____________________?
En dag var det nokså dårlig vær. Tåka lå lavt nedover trærne. Skogen så virkelig
________________ ut. Nesten som en spøkelsesskog, syntes Kjell. “Kanskje vi kan
lage den om til en spøkelsesskog,” foreslo jeg. “God idé,” ropte Kjell
________________. Vi ble enige om å gå hjem til mødrene våre og spørre om de
hadde noen gamle ________ lakener. Så skulle vi møtes igjen ved den store steinen.
Da vi møttes igjen, hadde vi to lakener hver. Fire til sammen. Jeg hadde med saks
som vi brukte til å klippe ut øyne, nese og munn med. Etterpå _______________ vi
granbar inn i lakenene. Vips, så hadde vi fire _______________ med hode og
_____________.
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Svar på oppgavene.
1 Hvem er bestekameraten til Smarte Ted? 2 Hva liker Smarte Ted best å holde på
med inne? 3 Hvor mange lakener fikk de låne?

4 Hvordan laget de spøkelsene?

5 Kjell fikk kjeft av moren sin. Synes du det var riktig? Begrunn svaret ditt.

Lag en overskrift til dette avsnittet.
En dag var det nokså dårlig vær. Tåka lå lavt nedover trærne. Skogen så virkelig
mystisk ut. Nesten som en spøkelsesskog, syntes Kjell. “Kanskje vi kan lage den om
til en spøkelsesskog,” foreslo jeg. “God idé,” ropte Kjell begeistret. Vi ble enige om
å gå hjem til mødrene våre og spørre om de hadde noen gamle hvite lakener. Så
skulle vi møtes igjen ved den store steinen.

Ett ord passer ikke inn.
1
dyktig dårlig flink
Skriv ordet:
3
sukke le stønne
Skriv ordet:

2
grave tøyse tulle
Skriv ordet:
4
lett enkelt vanskelig
Skriv ordet:
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