
Lucas var ferdig med skuledagen. Han slengte sekken på 
ryggen, tok gymbagen over skuldra og gjekk ut av skulen. 
«Ha det», ropte han ?l eit par vennar. «Sjåast på fotballen 
eAerpå.» På veg heimover tenkte han på kor herleg det 
var å ha nokre ?mar for seg sjølv heime, før foreldra kom. 
I Eerde klasse måAe han bli på skulen ?l klokka fire. 
Noko av det beste med femte var å få liA ?d for seg sjølv, 
lese teikneseriar og sleppe mas. 

Lucas låste opp, opna døra og høyrde nokre merkelege 
lydar innafrå. Det lydde som skrik. Så høyrde han 
plutseleg eit dunk og noko som daA i golvet. Han gjekk 
inn i stova og vart ståande og s?re. Ein fugl flaug rundt i 
stova. Det såg ut som ein skjere. Ho var ganske stor, 
hadde svart hovud og kvite flekker på kroppen. Men 
mest av alt så den redd ut. Fuglen kava og krasja med 
vindauget, sneia bor? lamper og prøvde seg på vindauget 
igjen. Det kom eit kjempedunk, og fuglen deisa i golvet 
og vart liggjande. 

Det var tydeleg at skjera hadde vore inne ei stund. Det 
var fuglbæsj i sofaen og på teppet. Stålampa var riven 
over ende. Det lukta liA rart, og det var overraskande 
kaldt i stova. Balkongdøra stod på gløA. Det måAe vere 
der skjera hadde kome seg inn. Men korleis skulle han få 
ho ut igjen utan å skade henne? 

Lucas kikka på skjera på golvet. Det rykte i bein og 
vingar, så ho verka ikkje død. Kva skulle han gjere? Han 
tok fram neAbreAet siA, søkte på «skadd fugl inne». Han 
las at fuglehjelparar anbefalte han å ta fuglen i ei kasse, 
setje ho på balkongen og la fuglen friskne ?l sjølv. LiA 
solsikkefrø kunne ho godt få, men ikkje brød. Lukas fant 
ein skoeske, flyAa skjera forsik?g over i han. Fuglen var 
varm, og han kjente hjartet banke. Så bar han skoeska ut 
på balkongen. 

Han gjekk inn for å sjå om dei hadde nokre solsikkefrø. 
Var ikkje dei svarte? Då han kikka ut mot balkongen, så 
han skjera rista liA på seg og hoppa eit par gongar i eska. 
Lucas la bort frøa og løSa eska med skjera inn utover 
balkongkanten. Han slungne armane oppover, og merka 
at kråka prøvde å ta nokre tak. Ho daA ned mot jorda, 
men reA før ho fall, klarte ho å flakse og fly sin veg 
bortover mot skogen.

Ein uventa gjest 



1 Finn innleiinga. Marker i teksten.

2 Kven handlar forteljinga om? 

3 Kvar føregår handlinga?  

4  Når føregår handlinga?  

5 Finn hovuddelen i forteljinga.  Marker i teksten.

6 Kva er problemet i hovuddelen? 

7 Kva er løysinga på problemet?  

8 Finn avslutninga.  Marker i teksten.

9 Kva slags avslutning meiner du det er, lukkeleg eller trist? Grunngi svaret.


