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Naboen Kirsten Ahlburg Hent PDF Mette elsker sin have. Det er endelig blevet forår, så hun glæder sig til at
komme i haven i weekenden. Mens hun er derude, hører hun en bil. Det er nok de nye naboer. Hun håber, det

er gode naboer, men det er det ikke.

Deres hund løber ind i hendes have gennem et hul i hækken. Den knækker hendes blomster, og Mette er
bange for den. Den nye nabo henter hunden, men undskylder ikke. De holder fest om aftenen med alle

vinduer åbne, så den høje musik lyder vidt omkring. Den dybe bas runger i Mettes ører. Det er umuligt at
sove, og det bliver ikke bedre af, at folk er gået ud i haven.

Næste morgen finder Mette både tomme flasker og hundens efterladenskaber i haven. Senere klipper den nye
nabo hækken ned til halv størrelse, og som prikken over i’et beder de Mette om at fælde det gamle, smukke

træ, som hendes far plantede for 25 år siden.

Mette er både vred og ked af det. Hun havde glædet sig til nye naboer, men det går rigtig dårligt. Det bliver
den toårige Oscar, der løser hårdknuden.

Målgruppe:
Unge og voksne tosprogede, læsesvage børn og unge i folkeskolen og voksne læsesvage.
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