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DE FALSKE TYTTEBØVSER.

Prop og Berta er på skovtur.

Desværre falder Prop og slår sit ben, så han ikke kan gå. Berta må hjem og hente førstehjælpskassen, så Prop
kan få plaster på.

Mens han sidder ude i skoven og ikke kan gå på sit ben, opdager han heksen imellem træerne.

Hun har et bur i hånden, og buret er fyldt med små Tyttebøvser som heksen har fanget. Hvordan skal han dog
nu hjælpe de stakkels Tyttebøvser når han ikke engang kan gå?

FASTELAVNSFESTEN.

Der skal være stor fastelavnsfest i Prop og Bertas by. På det store torv med springvandet skal der slås katten af
tønden, og der er konkurtrrence om hvem der er den bedst udklædte.

Desværre er det for svært at klæ en ko ud, så det er kun Prop der møder udklædt op til fastelavnsfesten.

På torvet er der også dækket et kæmpebord, hvor der står store bowler med saftevand, og mange fade med
fastelavnsboller til børne og voksne.

Borgmesteren beder Prop og Berta hjælpe sig med at finde den bedste fastelavnsdragt. Borgmesteren er meget
begejstret for en , der er klædt ud som heks.

Han synes den heksedragt er rigtig god. Men Berta bliver urolig. For den dragt er lidt for god, og så lugter
den pågældende fuldstændigt ligesom den rigtige heks. Hun sætter sig for at finde ud om det bare er en der er

klædt ud som heks, eller om det er den rigtige heks, der har sneget sig med til fastelavnfesten.
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