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Indholdsfortegnelse:



Nu skal du lære den lille, glade hval Walter at kende.  
 
Walter er ikke en hvilken som helst lille hval. Walter kan nemlig altid finde en grund
til at smile. Walter har en helt fantastisk evne til altid at finde en positiv tilgang 
til de udfordringer, han møder.  
 
Lille Walter kom oprindeligt til verden på et hyggeligt, gammelt træværksted. Han blev lavet 
som et design i træ og skabt som et Token of Happiness®. Med sit lille smil husker Walter os 
på, at uanset hvad der sker, så vil der altid være en grund til at smile. Med denne bog er det 
vores håb, at børn vil få et redskab til at klare hverdagens små udfordringer med et smil. 
Også selvom det nogle gange kan føles svært.   

Siden Walter tog sine første små svømmetag, har særligt én person været en kæmpe støtte 
og kilde til inspiration. Med sine finurlige, sjove og kreative idéer var Sebastian Christensen 
med til at puste liv i konceptet om ”Walter den glade hval”. Denne bog dedikeres til dig, 
Sebastian. Hvor end du er, så ved vi, at du sidder deroppe et sted og smiler ned til os.  
 
Vi håber, at du som læser vil blive inspireret til altid at finde en grund til at smile. 
 
Rigtig god fornøjelse.  
 
                Walter & Martin  
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Her er hvalen Walter. 
Walter er den gladeste, lille hval, du nogensinde vil møde. 
Walter er altid glad. Uanset hvad der sker, så kan Walter altid 
finde en grund til at smile. 

Walter bor langt, langt ude i det store, blå hav. Her svømmer han 
glad rundt dagen lang, mens han synger sin yndlingssang:  
 
♪ Uanset hvad, er der altid en grund til at smile ♪

Hvad gør dig glad?
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En dag tænkte Walter: “Hvordan mon det føles ikke at være glad?”  
Walter var jo altid glad, så han havde aldrig prøvet andet.  
 
Jo mere Walter tænkte på det, jo mere ville han gerne vide, hvordan det føles 
at være ked af det. Walter var nemlig også en meget nysgerrig, lille hval. 

Walter spurgte straks sin mor og far: “Hvordan føles det at være ked af det?” 
Men ligesom Walter, så var hans mor og far også altid glade.  
Derfor kunne de desværre ikke hjælpe Walter. 

Kan du fortælle Walter,  
hvordan det føles at 

være ked af det?
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Da Walter blev lagt i seng den aften, kunne han slet ikke sove.  
Walter ville virkelig gerne vide, hvordan det føles at være ked af det.  
For det havde han jo aldrig prøvet før. 

Men så fik Walter en idé! Han ville svømme ud i verden og finde nogen, der kunne 
fortælle ham, hvordan det føles at være ked af det. Walter syntes selv, det var en rigtig 
god idé, og faldt hurtigt glad i søvn.

Næste morgen vågnede Walter meget tidligt og meget spændt. Han ville svømme ud 
i verden og finde ud af, hvordan det føles at være ked af det. Walters mor og far sov 
stadig, så Walter svømmede stille af sted for ikke at vække dem. Men hvis man lyttede 
godt efter, kunne man høre Walter synge sin yndlingssang, mens han forsvandt ud i 
det store, blå hav: 
 
♪ Uanset hvad, er der altid en grund til at smile ♪

Hvornår var du sidst 
meget spændt på noget?
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Walter var god til at svømme. Snart kom han til en stor, smuk by. 
Midt i byen var der et kæmpestort tårn med et meget stort, flot ur i toppen. 
“Måske er der nogen her, som kan fortælle mig, hvordan det føles at være 
ked af det,” tænkte Walter glad. 

Kort efter fik Walter øje på en lille pige, der sad og græd. I munden havde pigen en sut. 
“Hvorfor græder du?” spurgte Walter pigen. “Slut med sut,” hulkede pigen og pegede 
på et suttetræ. Meget ulykkelig fortalte pigen, at hun ikke længere skulle bruge sut. 
Walter kunne sagtens huske, da han selv skulle stoppe med at bruge sut. 

Selvom sutten gjorde Walter tryg og glad, så var han ikke blevet ked af at skulle 
undvære den. Men Walter kunne jo også altid finde en grund til at være glad. 

“Du skal ikke være ked af det,” sagde Walter glad og trøstede pigen.
“Der er altid en grund til at smile.” 

Slut med sut

Hvor mange sutter kan 
du finde på suttetræet?
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