
Tobias har alt, hvad man kan ønske sig.
Han har en rar familie. Og han bor et dejligt sted ude på
landet, hvor der er godt at lege. Han har også en kanin, 
som ikke er særlig tam og tit stikker af. 



Tobias har også noget andet,
som han er rigtig, rigtig glad for. 
Det er hans traktor. En dejlig rød traktor 
med pedaler, så han kan køre rundt i haven 
og på gårdspladsen. Den ligner en rigtig traktor. 
– En Ferguson. Den er super god, selvom den er gammel 
og både Tobias far og Tobias onkel har kørt på den, 
da de var børn. Den har en anhænger, så man kan køre 
med sand eller æbler. Hvad man nu lige leger med, 
eller skal hente til sin mor.

Sommetider kører Tobias – den lille bandit 
– lige ind i flokken af gæs, som går og græsser, 
så de skræpper og basker i alle retninger.



‘Hej, pas lige på!’
Tobias er ved at støde ind i nabo-drengen Asger, 
som er kommet for at lege.
‘Pas selv på!’ råber Tobias og gør store øjne, 
da han ser, at Asger sidder på en rigtig flot traktor. 
Den ligner en John-Deere – bare med pedaler.
‘Jeg kom for at vise dig min nye traktor. Er den ikke flot?’ 
siger Asger og viser, hvordan han kan køre frontlæsseren 
op og ned med et håndtag.Tobias bliver lidt misundelig. 
Sådan én kunne han godt tænke sig.



‘Du har jo allerede en traktor!’ siger hans mor, 
da Tobias siger, at han ønsker sig en ny traktor. 
‘Men det er ikke en John-Deere, som man kan grave med’.
Tobias prøver at forklare forskellen, men Mor er ligeglad.  
‘En traktor er en traktor’, siger hun og kravler op ad stigen igen. 
Hun er ved at plukke æbler.
Nu synes Tobias slet ikke, det er sjovt at køre traktor mere.
Han tramper vredt i pedalerne og sætter farten op.
Hurtigere og hurtigere kører han og gider slet ikke 
være forsigtig, heller ikke ned ad bakken...




