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Atju h-Asger
og det store fodboldnys

Andre bøger i serien: Lille kloge bi zoomer ind på …

Buster Baktus – den store vaskehænderbog (om bakterier og hygiejne) 
Ulrik T. Skafte og Stine Gram Sørensen

Jeg er plejebarn (om plejefamilier) 
Kristien Dieltiens og Marijke Klompmaker

Magnus tisser i sengen (om sengevædning) 
Ulrik T. Skafte og Birgitte Frier Stewart

Sluk så, Max! (om energi) 
Gry Kappel Jensen og Lotte Nybo

Slottet med de mange værelser (om barnløshed og kunstig befrugtning) 
Helene Goldberg, Maruska la Cour Mosegaard og Kirsten Gjerding

Hvad sagde du? (om talevanskeligheder) 
Stefan Boonen og Pauline Oud

Briller til Bastian (om briller) 
Stefan Boonen og Pauline Oud

Jeg vil have en ven med røde sko (om autisme) 
Kristien Dieltiens og Kris Nauwelaerts

Et kys til kriblemonsteret (om astma) 
Stefan Boonen og Pauline Oud

Styr på maven (om overvægt)
Brigitte Bosman og Hiky Helmantel

Slemme, søde sol (om solen) 
Marian De Smet og Marijke van Veldhoven

Der er en løve inde i mig (om ADHD) 
Kristien Dieltiens og Marijke Klompmaker

Kalles første flyrejse (om flyskræk) 
Hanna Semerson og Peter Häggström

Hit med dåserne … og de tomme flasker! (om pant- og retursystemet) 
Hanna Semerson og Jørgen Eivind Hansen

• • •



God aflevering!
Asger får bolden, og der er kun én forsvarsspiller, han skal forbi.
Åh nej, det kilder i næsen. Videre.
Tunnel! Ha! Der snød han forsvarsspilleren, nu er han alene med målmanden. 
Så er det nu!

Puha! Asger forstår det ikke helt, det er godt nok hårdt i dag. Han kan næsten 
ikke løbe mere …
AAATJUUUUH!
Asger næsten falder i nyset, han har snot i hele hovedet, og bolden  triller lige 
ned til målmanden, der samler den op så nemt som ingenting.



”Flot, mand! Hvorfor giver du dem bare bolden?”
Georg er vildt sur over, at Asger brændte den store chance.
”Jeg kan da ikke gøre for, jeg er forkølet,” siger Asger og er lige ved at 
 begynde at græde. Han vender ryggen til Georg og stormer ud ad banen, 
lige forbi træneren.

”Hov, Asger, hør lige!” råber træneren. Men Asger er allerede væk. Han vil 
hjem. Heldigvis bor han lige bag fodboldbanen og smutter gennem et hul i 
hegnet.



”Hej Asger, er du ikke tidligt hjemme fra fodbold? Er der …”
AATJUUUH! Asger nyser igen. Ud over det hele.
”Er du nu forkølet igen? Kunne du ikke tage at være det om vinteren ligesom 
alle andre mennesker?” spørger mor. ”Jeg har jo sagt, at det  stadig kan være 
koldt om morgenen. Og om aftenen! Nu skal du  huske at tage ordentlig tøj på.”
”Ja, ja,” mumler Asger og trasker ind på sit værelse.

Øv. Asger er sur. Han spiller Playstation og scorer det ene gode mål efter det 
andet. 
Jeg er faktisk ret god til fodbold, tænker Asger. Jeg kan da ikke gøre for, jeg 
er  forkølet. Åndsvage næse, der løber, klør og nyser hele tiden! Hvis bare …
AATJUUUHH!



”Er du ved at være frisk igen, Asger?” spørger mor. Det er flere dage siden, 
Asger var til fodbold. Siden har han bare spillet Playstation. Og været sur.
”Jeg har det fint nok,” svarer Asger. Han er faktisk ret træt hele tiden, synes 
han, men han gider ikke sige noget til mor. Så brokker hun sig bare.
”Husk, du skal til træning,” siger mor. ”Jeg har vasket dit fodboldtøj.”
Asger pakker sine ting og trasker af sted.
Igen i dag er Asger på hold med Georg. Heldigvis skælder han ikke ud endnu. 
Det klør lidt i næsen. Nu angriber de andre. Der kommer bolden. Åh nej … 

 
AAATJUUUUH!
”Helt ærligt, Asger! Det er jo fuldstændig umuligt at spille fodbold med dig. Kan du 
overhovedet se bolden med de øjne, du render rundt med?” råber Georg. Det  andet 
hold har lige scoret. Hvad er der nu i vejen med mine øjne, tænker Asger?




