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     Kære underviser 

 

Tulo – Et nyt liv har en lix på 15 
og indeholder et begrænset  

ordforråd, svarende til midt på 
A1-niveau efter CEFRs 
beskrivelse af sprogniveauer.  

 

Bogen kan derfor anvendes på 
danskuddannelsernes 
begynder-moduler (3.1., 2.2. og 
1.5-6) og til frilæsning for 
tosprogede med et lille 
ordforråd på FVU-start.
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Personer 
 

Tulo har boet i Danmark i tre måneder. 

Han går på sprogskole. 

 

Sonia er dansker. Hun mødte Tulo på en 

rejse. 

 

     Emil er Sonias kollega. 

 

Pete er kursist på sprogskolen. Han går i 

klasse med Tulo. 
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1. Hvor er Sonia? 

 

Tulo ser på uret. 

Klokken er 18:45. 

Han venter på Sonia. 

Men døren er lukket. 

Hvorfor kommer Sonia ikke? 

 

Fjernsynet er tændt. 

Det er et dansk program. 
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Tulo forstår ikke dansk. 

Han har kun været i Danmark  

i tre måneder. 

 

Tulo går ud i køkkenet. 

Han laver kaffe. 

Han øver danske ord. 

 

„Kaffe,” siger han.  

„Vand,” siger han. 

„Jeg laver kaffe,” siger han. 

 

Der er et foto på køleskabet. 
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Det viser Tulo og Sonia. 

Himlen er blå. 

Der er bjerge og en lille sø. 

Dér kyssede Tulo Sonia første gang. 

De var lykkelige. 

Nu er Tulo her.  

I Danmark. 

 

Tulo går ind i stuen. 

Han drikker sin kaffe. 

Han ser på fjernsynet. 

Der er en kvinde. 

Hun snakker med en mand. 
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De snakker om is. 

Is.  

Det ord forstår Tulo. 

Der er billeder af is.  

Meget is.  

Måske er det Grønland? 

Der er ikke meget is i Danmark. 

Men her er koldt. 

 

Tulo slukker for fjernsynet. 

Han kigger på sin mobil. 

Han kan godt lide musik. 

Han finder en sang. 
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Det er en mand, der synger. 

Sangen er om kærlighed. 

Den sang kan Sonia lide. 

Tulo lytter til sangen. 

Han savner Sonia nu. 

Han ser rundt i stuen.  

Der er en sofa og et sofabord. Der er et 

fjernsyn.  

Der er også et lille bord ved vinduet. 

Her står Tulos skakspil. 

Brikkerne er sat op. 

Tulo elsker skak. 

Men Sonia spiller ikke skak. 
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Så hvem skal han spille med? 

 

Tulo ser på uret igen. 

„Jeg kommer hjem, klokken 17 eller klokken 18,” 

sagde Sonia. 

Men nu er klokken 19.  

Hvorfor er Sonia ikke hjemme? 

 

Tulo tager sin mobil. 

Han ringer til Sonia. 

Men hun svarer ikke. 

 

Tulo tænker på Sonia. 
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Han er kommet til Danmark, fordi han elsker 

hende. 

De har det godt. 

Tulo er glad for Sonia. 

Men han er ikke glad for livet. 

Sonia har arbejde.  

Hun er glad for sit arbejde.  

Hun har gode kolleger, siger hun.  

Og en god chef. 

Hun har også gode arbejdsopgaver.  

Og en god arbejdstid. 

Hun møder klokken 8:30 om morgenen. 

Hun kommer hjem klokken 17. 
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Tulo har ikke arbejde. 

Derfor er dagen meget lang. 

Og Sonia er dansker. 

Hun forstår alt.  

Tulo forstår ikke noget. 

Han forstår ikke sproget. 

Han har ikke arbejde.  

Men han går på sprogskole. 

 

„Det er dit arbejde,” siger Sonia tit. 

 

„Nej,” siger Tulo. 

„Mit arbejde er at vente. 
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Jeg venter på at lære dansk. 

Jeg venter på et arbejde. 

Jeg venter på dig.” 

Så kysser Sonia ham. 

„Men jeg elsker dig, Tulo,” siger hun hver gang. 

Tulo krammer Sonia. 

„Jeg elsker også dig,” siger han. 

Men hans hjerte er tungt. 

Tulo trykker Sonias nummer igen. 

Dut – dut – dut, siger mobilen. 

Tulo trykker nummeret igen og igen. 

Sonia svarer ikke. 
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„Pling” siger Tulos telefon. 

Det er en sms. Fra Sonia. 

Tulo læser sms’en. 

Jeg er hjemme kl. 19:30, skriver    Sonia.  

Hvorfor? Tænker Tulo. Hvorfor kommer 

Sonia sent hjem? 
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