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”Åh nej…”

Dap … dap ...

sjask … dap

… sjask!



”Er det dig, Magnus?” spørger mor søvnigt og tænder lyset.
”Hvad er der?”
”Mor, jeg kom til at tisse i sengen igen,” hvisker Magnus.
Han vil ikke så gerne vække storebror og far, da han synes, at
det er lidt pinligt, at han tisser i sengen.
”Åh pyt med det, min skat. Du får noget tørt tøj på, og så går
vi til lægen i morgen, inden du skal i skole.”



Næste morgen tager mor Magnus med til lægen.
”Det er meget almindeligt, at børn tisser i sengen,” fortæller lægen. ”Det går væk med
tiden. Men du får noget medicin, som gør, at du ikke laver så meget tis om natten. Du
holder ikke op med at tisse i sengen med det samme, derfor kan I bruge et tisselagen
eller nogle særlige natshorts, der suger tisset op, så du og sengen ikke bliver våd. Og
så vil jeg foreslå, at du ikke drikker noget lige før sengetid,” fortæller lægen. ”Det er jo
vigtigt, at man sover godt og er frisk næste dag i skolen.”
Bagefter siger de farvel til lægen. Magnus skal i skole.




