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Om morgenen plejer Rune at løbe ind til Rolf 
og Rie, hvor han kryber op under dynen til Rolf. 
Det er Rolf, der først skal på arbejde. Rune kan 
godt lide at ligge med ham under den varme dyne 
inden han skal afsted. 

Rune putter sig tæt ind til Rolf. Rie og Rolfs 
seng lugter helt anderledes end hans egen, men det 
er en dejlig lugt, som han godt kan lide at ligge i. 

Nogle gange sover de videre indtil Rolf skal op. 
Andre gange ligger de og hygger sig. Så snakker de 
og leger måske hule. En gang imellem kilder de 
også hinanden. 

Rolf sover uden tøj på, og nogle gange vil Rune 
også have sit tøj af, så deres maver kan sige 
»hej-hej« til hinanden. 

s 



- Skal vi ikke lave havregrød, Rolf, foreslår Rune . 
- Jo, det kan vi da godt, svarer Rolf og strækker 
sig, mens han gaber, men vi skal skynde os, hvis vi 
skal nå det. 

Rune kan godt lide at spise havregrød, men 
nogle gange er den for varm, og så brænder han 
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tungen. Andre gange er den for klistret og er 
næsten ikke til at spise. Nogle gange er den også 
for salt, så han skal drikke en hel masse vand 
bagefter. Så det er vigtigt, at man laver havregrø
den omhyggelig, så den smager godt. 



- Tager du havregrynene, Rune, mens jeg tager 
gryden frem, spørger Rolf lidt senere, da de står 
ude i køkkenet. 
- Ja, det skal jeg nok, svarer Rune og finder 
grynene frem fra skabet. 
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