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Rosa går ud i verden Hans Christian Hansen Hent PDF Forlaget skriver: Rosas mor er syg. Hun ligger i
sengen med høj feber. Rosa må passe hende. Hun henter vand, smører mad og går i byen for hende. Det har

hun gjort i fire dage. Rosa gider snart ikke mere, for hun kan jo ikke lave aftaler med nogen, når hun skal suse
hjem til sin mor. Hun ærgrer sig, for hun vil hellere lege med Winnie. Den femte dag får Rosa nok. Hun vil
ud. Hun smækker døren, da hun går. På fortovet finder hun en pung, som hun vil aflevere til ejermanden. Det
er en sød gammel dame med en lille hund. Den gamle dame kender Rosas mor og roser hende til skyerne.

Rosa bliver stolt og vil hjem, men hun har lige et par ærinder først.

Rosas forældre er skilt. Hun bor hos sin mor og besøger sin far. 
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