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(Fortsættelse af Halloween. Repeter kort uddraget på kopiark 17, inden oplæsning begynder).

Hele næste dag havde fru Olsen meget travlt. Hun lavede breve til 
Anna, Otto og Nazli. Hun lavede tærte af det gule græskarkød. Hun 
pyntede sin stue med flagermus, spøgelser og edderkopper. 

Så tog hun en dåse hun havde købt, og sprøjtede edderkoppespind ud 
over det hele. Tilla gøede hver gang hun trykkede på dåsen, men så fik 
den et sprøjt edderkoppespind på halen og forsvandt med et hyl under 
sofaen. Men der fik den ikke lov til at ligge ret længe. Nu skulle den 
nemlig klædes ud til Halloween. Stakkels Tilla! På hovedet fik den 
bundet en stor, ulækker edderkop af plastik. På hundesnoren satte fru 
Olsen en hel masse flagermus af lakrids – og så gik de ellers ud med 
breve. Foran Ottos dør stak fru Olsen et brev i munden på Tilla. Hun 
ringede på og gemte sig i mørket ved siden af døren. Da Otto lukkede 
op, så han derfor kun en gravhund med en edderkop på hovedet, med 
flagermus op ad snoren og et brev i munden.
– Jamen Tilla, er det dig? grinede Otto og tog brevet ud af Tillas mund.
Tilla snuppede straks et par flagermus fra hundesnoren, og så kunne fru 
Olsen jo ikke gemme sig mere.
– Fy, Tilla! lød det fra mørket. – De er kun til pynt!
Otto og fru Olsen grinede, og da Otto havde læst brevet, lovede han at 
komme ind til fru Olsen når han havde spist. Hos Anna og Nazli gik 
det på samme måde. Så snart brevet blev taget ud af Tillas mund, åd 
den lige et par flagermus.

                                    (Uddrag fra Jan Evald Johansen & Jytte Nørgaard (2004): 
Godt på vej 3. Læsebog. Gyldendal)
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