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Josephine var i gang med at pakke sine pakkenelliker, 
inden hun skulle af sted på ferie til Italien med sine 
forældre. Midt imellem alle sine dukker og bamser og 
bøger og mapper med glansbilleder sad hun på toppen 
af sin lille kuffert, oppe i sin lille knirkende himmel-
seng, og faldt i staver med sin sutteklud i den ene hånd 
og sin sorte bløde og godmodige panter Rosa liggende 
ved siden af, snorkende. Hun sad og faldt i staver over 
sin sutteklud og knugede den tæt ind til kroppen. Tænk, 
hvis den nogensinde blev væk. Det ville være det aller-
værste, der nogensinde kunne ske i alle verdens univer-
ser og himmeler. Heldigvis var det aldrig sket, for var 
der noget, hun passede ekstra på, var det hendes sutte-
klud. Hendes allerbedste ven i hele verden.

Josephine var en sød lille pige med fine kjoler, frikadelle-
fletninger på ørerne og blomster i håret, og hun var født 
laaaaang tid, før der var noget, som hed computere,  
mobiltelefoner, iPads og Disneysjov om fredagen.  
Faktisk var der kun én eneste dag på året, man kunne  
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se Disney i det danske fjernsyn, og det var om  
eftermiddagen juleaften, hvor de viste Disneys juleshow. 

Ellers var noget af det mest spændende i Josephines 
liv, at hendes bedsteforældre kom til middag, og morfar 
gad at spille kort og fortælle røverhistorier, eller at  
husbestyrinden Helga lavede en kæmpe portion  
citronfromage, der kunne fylde et helt badekar! 
Citronfromage var det bedste, Josephine vidste,  
ligesom grønne oliven og bladselleri smurt med  
hvidløgsost kunne få hendes øjne til at stråle.

Men hvis ikke hendes sutteklud lå godt krøllet sammen 
under venstre arm, eller snippen af pudebetrækket  
sad oppe i hendes næse og duftede af mormors  
skinkesalat, så kunne det hele være lige meget.  
Og det var jo ikke et hvilket som helst pudebetræk!  
Men det pudebetræk! Hvidt og slidt med  
brodererede hvide blomster på. 
Der fandtes intet pudebetræk i hele  
verden så skønt som dette  
suttekludspudebetræk.




