
Hej venner!
Husk nu 

at der er fest
hos mig på 

næste lørdag!

Super!

Klart
nok!

Selvfølgelig!
Vi ses!

Tju Hej - Hvor 
det går! Her kommer 
den hæsblæsende, 

hurtige reporter Knald.
Jeg befinder mig lige 
nu i en skolegård...

Hvorfor siger 
alle farvel. 

Historien er jo 
lige begyndt...

Ja, Så 
skal der være 
gang i den...

Yes...

Hej
Thomas!

Ha ha!

Farvel! Ses!

Vi ses
imorgen!

Hej så
længe!

Thi hi
Fnis!

Åh nej! 
Der kommer

Thomas.
Lov mig lige at 
I ikke siger
noget til ham
om, at jeg 

holder fest...
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Hvorfor må Thomas egentlig 
ikke få noget at vide 

om din fødseldagsfest...
Er han ikke inviteret?

Han er da ellers rigtig flink!

Pyha! 
Han er væk nu. 

Så kan vi godt snakke 
om festen igen...

Jeg synes egentlig også, at
Thomas er meget flink. 

Men han er samtidig lidt af 
en lyseslukker

Hvordan det?

Og i øvrigt er han mærkelig. 
Han spiser ikke is eller 

flødeboller eller andet slik...
Og han drikker heller ikke

sodavand. Det er sg’u 
da ikke normalt, vel? 

Niks!

Næsten altid, når vi rigtig er 
kommet igang med en leg, så 
holder han op midt i det hele. 
– Eller også vil han slet ikke 

være med fra starten...
Jeg fik 

ikke lige det 

hele med. Sagde

han genialt?

6 7

Sukker tekst_Layout 1  16/10/13  15.39  Side 8



I er nogle værre fjolser!
Har I slet ikke fattet, at Thomas

ikke kan tåle at spise eller 
drikke noget, som indeholder 

så meget sukker...

Vi har da
hørt noget
om at han...

Han er vist syg
på en eller

anden måde...

...men han 
ser ikke spor
syg ud. Han
ligner da os!

Thomas har
sukkersyge.

Det som man
også kalder
diabetes!

Det er en alvorlig sygdom, 
som man faktisk kan dø af,

hvis man ikke passer på, hvad
man spiser og husker at tage
sin medicin. Og der er mange
mennesker - både børn og

voksne, som har sukkersyge!
Ja tak, Skulle 

det så betyde, at 
jeg skulle være syg,
bare fordi jeg ser

anderledes ud! Man kan 
ikke forstå at 

en sygdom kan
hedde noget 
med sukker...

Prøv nu lige engang at høre her, 
hvad min mor har fortalt mig...
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Dødsyg!
Bare fordi
din mor er

læge.

Hvis I ikke tror på mig, 
så kan I da bare 

selv spørge hende... Øh, Hej! 
Vi går i skole

med Ida. 
Vi... Øh, 

er hun her? 

Hej med jer! 
Ida har fortalt, at I
ville komme. Hvis I 
lige går ind i vente-

værelset, kommer jeg
om et øjeblik... 

Min mor har 
konsultation 
på klinikken 
i aften.Vi 

kan mødes 
dér kl. otte, 
så kan hun 
forklare...

Altså, helt
ærligt...

Det tror 
jeg altså
ikke på...

Hej!

Hejsa!

Davs!

Alletiders, 
Jeg vil også

med. Jeg pak-
ker lige mine

sager!

Pyha!
Godt at man
er i knaldgod

form!
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Nå, så det er altså jer,
der mener, at Thomas 

er en lyseslukker...

Øh! 
Mnja,
det...

Ja altså,
når han
så tit...

Jeg har
egentlig
ikke...

Jeg tror 
også lige, at jeg

vasker mine
hænder!

Det var godt I kom, 
så jeg kan forklare..

Jo tak! Har I
juice!

...eller
saft

...for det er fuldstændig forkert. 
Som I jo ved fra Ida, har Thomas 

en ret alvorlig sygdom, 
som man kalder sukkersyge.

Jeg skal nok forsøge at forklare 
jer det lidt nærmere, men vil I ikke

have lidt at drikke først.
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