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Her ser du en meget snavset hånd 
og to små bakterier. De er så små, 
at man faktisk slet ikke kan se dem. 
Der kan bo tusindvis af dem på en 
lille prik, der ikke er større end 
denne. 

Bakterierne bor på hænderne af 
en dreng, der hedder Mikkel. 
De kalder sig selv for baktusser. 
Kan du se dem?
Nå, du kunne altså ikke se dem? 
Det er nok fordi, de er så små! 
Bladr om på næste side! 
Måske kan du se dem der!



Jo, der er de jo! Blev du forskrækket? 
Det her er to rigtig slemme baktusser. Det 
er to af de meget almindelige og kendte 
forkølelsesbaktusser. Buster Baktus og 
Hilda Host hedder de. Se, hvor fint slimet 
og snasket de bor i St. Snavselev i folden 
lige syd for tommelfingeren.



Baktusserne er ganske rigtigt 
nogle små lede bæster, der 
plager alle børn og voksne. 
Se bare her! Her ved siden af 
Buster Baktus og Hilda Host, 
der er forkølelsesbaktusser, 
ser du en klam ondtimaven-
baktusse,  en stinkende kasteop-
baktusse, en stikkende ørepine-
baktusse og en af de kendte  
slimede kvalme-baktusser, der 
gør, at børn bliver syge og kaster 
op. Jo, det er sandelig ikke nogle 
rare venner, Mikkel har fået der.



”Åh, Mikkel er sørme den bedste 
dreng, jeg kender,” siger Buster 
Baktus glad og begejstret.  ”Han 
vasker aldrig fingre. Jeg hader 
vand og sæbe, så det er jo skønt,” 
sukker Buster.

”Og tænk, Her kan vi leve 
i fred og ro og få alle de 

skønne syge baktussebørn, vi 
gerne vil have.” 




