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Mød denne lille flok af små, slimede, snuskede baktusser!
De sidder og keder sig oppe i næsen på en lille dreng. 
Drengen hedder Konrad. Han går i børnehave og er ikke ret god til 
at huske at vaske hænder.
Af samme grund har Konrad rigtig mange baktusser boende.

Baktusser elsker snavs, møg, snot, snask og en masse andre ulækre 
ting. Derfor har Konrad mange boende på hænderne, i næsen 
og hvor de nu  ellers bor, sådan nogle små krapyler.
”Skal vi ikke snart lave noget andet end at sidde her og glo?” 
spørger baktussen Søren Snot sin legekammerat Sille Snøft.
”Ham drengen her bliver alligevel snart snotforkølet.
Vi skal ud at finde nogle andre, som vi kan gøre forkølede!”



”Lad os se, hvad der sker udenfor!”
Søren glider med en sej snotklat ned 
og hænger og dingler ud gennem Konrads næsebor.
Han kan lige akkurat kigge ud under næsetippen.
Perfekt … Konrad er i børnehave.

“Der er en masse børn lige udenfor,” råber Søren Snot 
op til Sille Snøft og alle de andre baktusvenner.
”Skal vi ikke lave en nysekonkurrence og se, 
hvem der kan nyse højest af alle børnene!”



Søren Snot skæver nervøst over mod 
 skraldespanden med låg på.
I spanden under låget ligger mange af hans venner 
fanget af de skrækkelige voksne med deres dumme 
papirservietter, som de altid bruger til at fange  
snot og baktusser med.
Og en ting er helt sikker! 
Hvis man først bliver fanget af en af de frygtelige 
næse-tørre-damer og havner i skraldespanden med 
låg på, så er alt håb ude for en lille baktusse!




