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Læreren	  læser	  teksten	  op	  i	  klassen.	  

Kursisterne	  inddeles	  i	  grupper,	  som	  læser	  teksten	  og	  derefter	  svarer	  på	  spørgsmålene.	  

Restaurantgæsten	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Af	  Sara	  Sorin	  

Karin	  Andersen	  står	  foran	  spejlet	  i	  sit	  
nyrenoverede	  badeværelse.	  Hun	  lægger	  
mascara	  på	  øjenvipperne,	  og	  de	  blå	  øjne	  
er	  klare	  og	  intelligente.	  Hun	  har	  lakeret	  
sine	  negle	  røde	  og	  puster	  på	  dem,	  for	  at	  
de	  skal	  tørre.	  Om	  et	  øjeblik	  skal	  hun	  på	  
arbejde	  på	  sin	  egen	  restaurant,	  Karins	  
Køkken.	  Hun	  ser	  sig	  i	  spejlet	  og	  ser	  en	  
frisk	  47-‐årig	  kvinde,	  som	  minder	  om	  
Angelina	  Jolie.	  	  

Det	  er	  en	  kold	  dag	  i	  slutningen	  af	  januar.	  Det	  sner	  og	  blæser	  og	  er	  -‐1	  grad.	  Karin	  går	  med	  
raske	  skridt.	  Restauranten	  er	  hendes	  livsværk.	  Allerede	  som	  barn	  drømte	  hun	  om	  at	  blive	  
restauratør,	  og	  hun	  har	  valgt	  både	  mand	  og	  børn	  fra	  for	  at	  nå	  sin	  drøm.	  Restauranten	  er	  
hendes	  familie.	  Der	  ligger	  meget	  sne	  på	  gaderne,	  for	  sneplovene	  har	  ikke	  fået	  fjernet	  al	  
sneen.	  Hun	  går	  forsigtigt.	  Folk	  har	  varme	  huer	  og	  tykke	  jakker	  på.	  Nogle	  har	  vanter.	  På	  
huerne	  er	  der	  snefnug,	  og	  det	  lugter	  af	  vådt	  tøj.	  	  

Klokken	  er	  ca.	  halv	  ti	  om	  formiddagen.	  Karin	  låser	  døren	  op	  og	  tænder	  lyset.	  Hun	  nyder	  den	  
fine	  og	  hjemlige	  atmosfære.	  Åse,	  som	  er	  servitrice	  på	  restauranten,	  kommer	  også	  snart.	  
Restauranten	  serverer	  frokost	  og	  har	  åben	  mellem	  11.00	  og	  18.00.	  

De	  sidste	  dage	  har	  en	  tigger	  siddet	  uden	  for	  restauranten.	  Han	  sidder	  der	  også	  nu.	  Han	  
sidder	  på	  et	  gammelt	  tæppe,	  og	  i	  hånden	  holder	  han	  et	  papkrus	  fra	  McDonalds.	  Han	  har	  
skrevet	  på	  et	  stykke	  pap:	  ”Hjælp	  mig…	  ”	  Han	  er	  ca.	  50	  år	  og	  temmelig	  tyk.	  ”Hej,	  hej”,	  siger	  
han	  mildt	  og	  løfter	  kruset	  med	  et	  smil,	  når	  nogen	  går	  forbi.	  Åse	  plejer	  ikke	  at	  se	  ham	  i	  
øjnene.	  Hun	  vil	  ikke	  have	  kontakt.	  

Både	  Karin	  og	  Åse	  er	  irriterede.	  Hvorfor	  sidder	  han	  der?	  Han	  generer	  gæsterne.	  De	  synes,	  
det	  er	  ubehageligt	  at	  gå	  forbi	  tiggeren.	  ”Han	  sulter	  ikke”,	  tænker	  Åse.	  ”Han	  er	  jo	  tyk”	  

Åse	  skifter	  til	  arbejdstøj	  i	  personalerummet.	  Nu	  er	  hun	  klar.	  Hun	  skal	  bare	  have	  børstet	  håret	  
og	  have	  lidt	  sminke	  på.	  Så	  begynder	  arbejdet.	  

Andre	  fra	  personalet	  er	  allerede	  mødt	  ind.	  Det	  er	  Kalle,	  som	  står	  bag	  disken	  og	  Anna,	  som	  
også	  er	  servitrice.	  	  



Karin	  er	  47	  år,	  men	  ser	  yngre	  ud.	  Hun	  har	  altid	  flot	  tøj	  og	  pæn	  makeup	  på.	  Hun	  har	  lange	  
røde	  negle	  Alle	  ved,	  hvor	  hårdt	  hun	  har	  arbejdet	  for	  at	  kunne	  åbne	  restauranten.	  Hun	  har	  
arbejdet	  dag	  og	  nat.	  Hun	  har	  taget	  lån	  i	  banken,	  og	  nu	  begynder	  restauranten	  endelig	  at	  gå	  
godt.	  

Kokken	  hedder	  Anders	  og	  spiser	  for	  meget	  af	  sin	  egen	  mad.	  Nu	  forbereder	  han	  dagens	  
retter,	  som	  er	  spaghetti	  bolognese,	  salat,	  ærtesuppe	  og	  pandekager.	  	  

Restauranten	  er	  ikke	  så	  stor.	  Der	  kan	  sidde	  30	  gæster.	  Mange	  synes,	  at	  det	  er	  super	  
hyggeligt	  at	  spise	  der.	  Tapeterne	  er	  mørk	  rosa	  med	  sølvfarvede	  blomster	  på.	  Der	  hænger	  et	  
stort	  gammeldags	  ur	  på	  væggen.	  Bordene	  er	  små	  og	  brune	  med	  små	  rød-‐	  og	  hvidternede	  
duge.	  

De	  bedste	  borde	  står	  ved	  et	  stort	  vindue.	  Der	  er	  en	  smuk	  udsigt	  over	  Torvet.	  Der	  går	  
mennesker	  frem	  og	  tilbage.	  Nogle	  er	  ude	  at	  handle,	  andre	  er	  på	  vej	  til	  job.	  Det	  er	  hyggeligt	  at	  
sidde	  ved	  et	  vinduesbord.	  

Åse	  dækker	  bord	  med	  glas,	  servietter,	  bestik	  og	  en	  flaske	  vand	  på	  hvert	  bord.	  Hun	  kigger	  ud	  
over	  torvet	  og	  tænker:	  ”Der	  kommer	  ganske	  mange	  gæster	  i	  dag.	  Det	  er	  torsdag,	  og	  der	  er	  
lige	  kommet	  løn.	  Så	  plejer	  der	  at	  være	  fuldt	  hus	  på	  restauranten”.	  

Klokken	  er	  12.00,	  og	  der	  er	  kommet	  mange	  gæster.	  Nu	  ser	  Åse	  tiggeren	  gennem	  vinduet.	  
Hun	  kan	  ikke	  høre	  ham,	  men	  hun	  ved,	  at	  han	  siger	  ”Hej,	  hej”	  til	  alle,	  som	  går	  forbi.	  ”Hvorfor	  
sidder	  han	  så	  tæt	  på	  indgangen?	  ”	  spørger	  Åse	  sig	  selv.	  	  

Der	  kommer	  mange	  gæster.	  Der	  er	  altid	  mest	  at	  lave	  mellem	  kl.	  11.30	  og	  14.00.	  Nu	  går	  
døren	  op,	  og	  tiggeren	  kommer	  ind.	  Han	  sætter	  sig	  ved	  et	  af	  de	  bedste	  borde	  med	  udsigt	  over	  
hele	  torvet.	  I	  en	  blå	  Ikea-‐pose	  har	  han	  tæppet	  og	  andre	  ting.	  Åse	  ved	  ikke,	  hvad	  hun	  skal	  
gøre.	  Der	  lugter	  fugtigt,	  surt	  og	  beskidt	  omkring	  ham.	  Åse	  peger	  på	  døren.	  ”Her	  kan	  du	  ikke	  
sidde”,	  siger	  hun,	  selvom	  hun	  går	  ud	  fra,	  at	  han	  ikke	  kan	  dansk.	  ”Du	  skal	  gå	  nu”,	  siger	  hun.	  	  

Tiggeren	  peger	  på	  sin	  mund.	  Derefter	  peger	  han	  på	  kaffen.	  ”Nej”	  siger	  Åse.	  Hun	  viser	  med	  
hænderne,	  at	  man	  skal	  spise	  for	  at	  få	  kaffe.	  ”Restaurant,	  restaurant”	  siger	  hun.	  

Så	  peger	  han	  på	  en	  tallerken.	  Den	  står	  på	  bordet	  ved	  siden	  af.	  Der	  er	  spaghetti	  bolognese	  på	  
fadet.	  Han	  viser	  med	  sit	  kropssprog,	  at	  han	  gerne	  vil	  spise.	  Derefter	  putter	  han	  hånden	  i	  
lommen	  og	  tager	  en	  masse	  småpenge	  op.	  	  

Åse	  ved	  ikke,	  hvad	  hun	  skal	  gøre.	  Det	  lugter	  frygteligt.	  Mange	  gæster	  har	  flyttet	  sig	  væk	  fra	  
tiggeren.	  De	  rynker	  på	  næsen	  og	  ser	  sure	  ud	  

Åse	  går	  hen	  til	  Karin,	  der	  er	  chef.	  Hun	  spørger	  hende,	  hvad	  hun	  skal	  gøre.	  Karin	  siger:	  ”Forsøg	  
at	  smide	  ham	  ud”.	  

Åse	  svarer:	  ”Men	  han	  har	  jo	  penge”.	  

”Ok,	  ”siger	  Karin,	  ”Så	  lad	  ham	  da	  spise,	  men	  sørg	  for,	  at	  han	  spiser	  hurtigt	  og	  går	  igen.	  Gør	  
ikke	  noget	  ekstra	  for	  ham”.	  



	  Åse	  går	  hen	  til	  tiggeren.	  Mønterne	  ligger	  i	  en	  stor	  bunke	  på	  bordet.	  Hun	  tager	  pengene	  op	  
og	  tæller	  dem.	  Det	  er	  ulækkert.	  Hun	  synes,	  de	  er	  beskidte.	  Det	  føles	  som	  om,	  hun	  selv	  bliver	  
beskidt.	  Hun	  rynker	  på	  næsen.	  	  

Uden	  at	  se	  ham	  i	  øjnene	  går	  hun	  hen	  til	  kasseapparatet	  og	  slår	  75	  kr.	  ind	  og	  lægger	  hurtigt	  
pengene	  i	  kasseapparatet.	  	  

Derefter	  går	  hun	  ud	  i	  køkkenet.	  ”En	  bolognese	  til	  bord	  4.	  Vi	  har	  fået	  fint	  besøg”	  Det	  sidste	  
siger	  hun	  med	  foragt.	  Anders,	  kokken,	  ser	  spørgende	  på	  Åse.	  ”Ja”	  siger	  Åse,	  ”tiggeren	  
udenfor	  er	  komme	  ind	  for	  at	  spise”.	  	  Anders	  trækker	  på	  skuldrene	  og	  øser	  en	  normal	  portion	  
op.	  	  

”Nej”	  siger	  Åse.	  ”Han	  skal	  ikke	  have	  så	  meget.	  Så	  kommer	  han	  bare	  hver	  dag	  fra	  nu	  af.	  Fjern	  
lidt	  af	  maden”.	  

Hun	  er	  tarvelig	  nu.	  Det	  ved	  hun	  godt,	  men	  hun	  vil	  ikke	  have,	  at	  tiggeren	  skal	  komme	  igen.	  
Det	  er	  der	  ingen,	  der	  vil.	  Måske	  undtagen	  Anders.	  Han	  er	  ligeglad.	  Anders	  protesterer	  lidt,	  
men	  derefter	  fjerner	  han	  lidt	  mad	  fra	  tallerkenen.	  

Åse	  går	  hen	  til	  tiggeren.	  Hun	  sætter	  tallerkenen	  på	  bordet	  med	  et	  smæld	  og	  skynder	  sig	  
videre.	  Karin,	  Kalle	  og	  Anna	  står	  og	  smugkigger	  ude	  fra	  køkkenet.	  Ingen	  af	  dem	  ønsker,	  at	  
tiggeren	  skal	  være	  der.	  	  

Nu	  begynder	  nogen	  af	  de	  andre	  gæster	  at	  vinke	  af	  tjenerne.	  De	  vil	  tale	  med	  personalet.	  De	  
klager	  over	  lugten	  fra	  tiggeren,	  og	  de	  vil	  have	  ham	  smidt	  ud.	  De	  peger	  på	  tiggeren	  og	  ser	  
sure	  ud.	  Personalet	  siger,	  at	  de	  gør	  alt	  i	  deres	  magt	  for,	  at	  tiggeren	  skal	  gå	  hurtigt.	  Men	  han	  
skal	  først	  spise	  færdigt.	  De	  hvisker	  lidt,	  for	  de	  skammer	  sig	  også	  lidt.	  Tiggeren	  betaler	  jo,	  så	  
tiggeren	  må	  også	  have	  lov	  til	  at	  spise.	  

Tiggeren	  spiser	  langsomt,	  utrolig	  langsomt.	  Hvert	  sekund	  føles	  som	  minutter	  for	  personalet.	  
Karin	  går	  irriteret	  frem	  og	  tilbage.	  Hun	  slår	  hælene	  hårdt	  i	  gulvet.	  Hun	  taler	  hyggeligt	  med	  
alle	  andre	  gæster	  og	  spørger,	  om	  de	  er	  tilfredse.	  Hun	  spørger	  også,	  om	  huset	  må	  byde	  på	  
kaffe	  og	  is	  til	  dessert	  som	  kompensation.	  Nogle	  gæster	  siger	  ”ja”.	  Andre	  gæster	  ryster	  på	  
hovedet	  og	  vil	  betale	  med	  det	  samme.	  	  

Nu	  har	  tiggeren	  siddet	  der	  i	  næsten	  en	  time.	  Hele	  personalet	  er	  irriterede.	  Alle	  undtagen	  
Anders.	  ”Går	  han	  ikke	  snart?	  ”	  spørger	  de	  hinanden.	  

Tiggeren	  spiser	  og	  kigger	  ud	  af	  vinduet,	  og	  langsomt	  spiser	  han	  den	  sidste	  bid.	  Derefter	  
drikker	  han	  vand	  og	  vender	  sig	  om.	  Han	  kigger	  efter	  Åse.	  Han	  vinker	  efter	  hende	  og	  viser,	  at	  
hun	  skal	  komme.	  Modvilligt	  går	  hun	  hen	  til	  ham.	  Hun	  er	  stram	  i	  ansigtet	  og	  ser	  sur	  ud.	  Han	  
peger	  på	  kaffen.	  

”Nej”,	  siger	  Åse,	  ”ingen	  kaffe”.	  	  

Så	  tager	  han	  flere	  mønter	  op	  af	  lommen.	  De	  ruller	  hen	  over	  bordet.	  Han	  peger	  på	  pengene	  
og	  bagefter	  på	  kaffen.	  ”Tak,	  tak”,	  siger	  han.	  

Åse	  småløber	  ud	  i	  køkkenet.	  Hun	  ser	  Karin	  og	  spørger,	  hvad	  hun	  skal	  gøre.	  Karin	  er	  lige	  så	  sur	  
og	  oprørt	  som	  Åse.	  Hun	  ved	  heller	  ikke,	  hvad	  hun	  skal	  gøre.	  ”Åh,	  så	  giv	  ham	  da	  kaffe”,	  siger	  
hun	  til	  sidst.	  



En	  halv	  time	  senere	  sidder	  tiggeren	  der	  stadig.	  Hans	  fugtige	  vanter	  ligger	  på	  stolesædet,	  
hans	  jakke	  hænger	  slænget	  over	  stoleryggen	  og	  hans	  hue	  ligger	  på	  hans	  knæ.	  Under	  hans	  
sko	  er	  en	  stor	  vandpyt	  fra	  sne,	  der	  er	  smeltet.	  

Han	  lugter	  endnu	  mere	  nu.	  Åse	  ville	  gerne	  holde	  sig	  for	  næsen.	  Hun	  går	  hen	  til	  hans	  bord	  for	  
at	  tage	  hans	  kop.	  

”Nej,	  nej”,	  viser	  tiggeren	  med	  hænderne.	  Der	  er	  en	  lillebitte	  smule	  kaffe	  tilbage	  i	  koppen.	  

”Nu	  skal	  du	  gå”,	  siger	  Åse	  på	  dansk.	  ”Vi	  har	  andre	  gæster.	  Gå	  nu.	  ”	  Hun	  peger	  på	  døren.	  
Tiggeren	  vil	  ikke	  gå.	  

Så	  kommer	  Karin.	  Hun	  er	  også	  vred.	  ”Gå	  så”,	  siger	  hun	  højt.	  Hun	  peger	  med	  sine	  røde	  negle	  
på	  døren.	  Hun	  ser	  rasende	  ud.	  Hendes	  stemme	  er	  skarp.	  

”Kom	  her,	  Kalle”,	  råber	  Karin.	  Kalle	  kommer.	  Han	  skammer	  sig	  lidt,	  men	  han	  må	  jo	  gøre,	  som	  
chefen	  siger.	  Han	  peger	  også	  på	  døren,	  og	  han	  peger	  på	  uret	  på	  væggen.	  Han	  tager	  fat	  i	  
tiggerens	  arm,	  så	  tiggeren	  rejser	  sig	  op.	  	  

Tiggeren	  finder	  flere	  mønter	  frem,	  holder	  dem	  i	  hånden	  og	  kigger	  bedende	  på	  dem.	  

”Nej,	  no,	  njet,	  slut	  nu!	  ”,	  siger	  Karin.	  	  

Kalle	  holder	  tiggeren	  i	  armen	  og	  fører	  ham	  hen	  mod	  døren.	  Åse	  har	  tiggerens	  jakke	  over	  
armen	  og	  følger	  efter.	  Anne	  tager	  med	  afsky	  huen	  og	  vanterne.	  Karin	  åbner	  døren,	  og	  
Anders	  fører	  ham	  ud	  gennem	  døren.	  Tiggeren	  står	  på	  trappen,	  tager	  imod	  jakken	  og	  tager	  
den	  på.	  Derefter	  giver	  Anna	  ham	  hue	  og	  vanter.	  

Tiggeren	  står	  udenfor	  restauranten	  et	  stykke	  tid.	  Inden	  for	  i	  restauranten	  står	  personalet	  og	  
kigger	  på	  tiggeren.	  Derefter	  tager	  tiggeren	  sine	  ting	  og	  lunter	  afsted.	  

Inde	  på	  restauranten	  ånder	  personalet	  lettet	  op.	  Der	  lugter	  stadig	  dårligt.	  Karin	  henter	  sin	  
parfumeflaske	  og	  sprayer	  diskret.	  Der	  er	  tre	  andre	  gæster	  i	  restauranten,	  men	  de	  sidder	  
langt	  væk.	  	  

Det	  har	  været	  en	  rigtig	  hård	  dag.	  Karin	  er	  træt.	  Ja	  alle	  er	  trætte.	  Snart	  lukker	  restauranten,	  
og	  alle	  kan	  gå	  hjem.	  De	  håber	  ikke,	  at	  tiggeren	  kommer	  igen.	  

Næste	  dag	  er	  tiggeren	  forsvundet.	  Alle	  er	  lettede.	  ”Skønt,	  nu	  opstår	  der	  nok	  ikke	  sådanne	  
problemer	  i	  dag”,	  tænker	  de.	  Alt	  er	  som	  sædvanligt.	  Gæster	  kommer	  og	  går.	  	  	  

Klokken	  et	  kommer	  en	  mand	  ind	  på	  restauranten.	  Det	  er	  Jens	  Hansen,	  en	  kendt	  journalist	  fra	  
TV.	  Han	  sætter	  sig	  på	  samme	  plads,	  som	  tiggeren	  sad	  på	  dagen	  før.	  Han	  kigger	  på	  menuen,	  
men	  finder	  ikke	  noget,	  han	  har	  lyst	  til.	  Han	  spørger,	  om	  han	  bare	  kan	  få	  en	  kop	  kaffe.	  

Det	  kan	  han	  sagtens.	  ”Det	  er	  helt	  fint”,	  siger	  Karin.	  For	  det	  er	  Karin,	  chefen,	  der	  betjener	  
ham.	  	  Tænk,	  sådan	  en	  kendt	  person	  på	  hendes	  restaurant.	  	  

”Det	  koster	  ikke	  noget.	  Huset	  giver”,	  siger	  hun.	  Karin	  håber,	  at	  han	  vil	  give	  restauranten	  en	  
god	  omtale.	  	  



Jens	  Hansen	  sidder	  længe.	  Tiden	  går,	  og	  snart	  har	  han	  siddet	  i	  over	  en	  time	  med	  sin	  kaffe.	  
”Det	  er	  godt”,	  tænker	  Karin,	  ”meget	  godt.	  Det	  betyder,	  at	  han	  hygger	  sig”.	  

Næste	  dag	  er	  det	  lørdag.	  Restauranten	  er	  også	  åben	  i	  dag,	  men	  snart	  har	  hun	  fri.	  Hun	  ordner	  
regnskab	  på	  sit	  kontor,	  som	  ligger	  bag	  køkkenet	  nær	  personalets	  omklædningsrum.	  Så	  ringer	  
telefonen.	  Det	  er	  fra	  Danmarks	  Radio.	  De	  spørger,	  om	  det	  er	  Karin	  Andersen,	  chefen	  på	  
restaurant	  Karins	  Køkken.	  	  	  	  

”Ja,	  det	  er	  mig”,	  siger	  Karin.	  ”Hvad	  kan	  jeg	  hjælpe	  med?	  ”	  Hun	  er	  forventningsfuld.	  Måske	  er	  
det	  journalisten	  Jens	  Hansen,	  der	  har	  anbefalet	  restauranten.	  	  

Den	  som	  ringer,	  hedder	  Anita	  Hjelm,	  og	  hun	  arbejder	  med	  Tv-‐programmet	  ”Under	  luppen”.	  
De	  er	  ved	  at	  lave	  en	  undersøgelse	  om	  tiggere	  i	  Danmark.	  	  De	  undersøger,	  hvordan	  danskere	  
behandler	  tiggere.	  Programmet	  om	  tiggerne	  vil	  blive	  vist	  i	  februar.	  

Karin	  bliver	  bleg.	  Hun	  tænker	  på	  tiggeren	  fra	  i	  torsdags.	  Hun	  håber,	  at	  hun	  tager	  fejl,	  og	  at	  
han	  ikke	  har	  noget	  med	  udsendelsen	  at	  gøre.	  

”I	  torsdags	  kom	  der	  en	  tigger	  ind	  på	  din	  restaurant.	  Kan	  du	  huske	  det?	  ”	  spørger	  Anita	  Hjelm.	  
Karin	  siger	  ja.	  Hun	  svarer	  langsomt.	  Hun	  begynder	  at	  blive	  nervøs.	  

”I	  var	  meget	  uvenlige	  imod	  ham”,	  fortsætter	  Anita	  Hjelm.	  ”Og	  til	  sidst	  smed	  I	  ham	  ud.	  Hvad	  
er	  din	  kommentar	  til	  det?	  ”	  

”Hør	  her”	  siger	  Karin.	  ”Han	  fik	  mad.	  Han	  sad	  herinde	  meget	  lang	  tid.	  De	  andre	  gæster	  
klagede,	  men	  han	  fik	  mad	  alligevel.	  Og	  det	  her	  er	  ingen	  varmestue”.	  	  

Karin	  er	  vred	  og	  føler	  sig	  uretfærdigt	  behandlet.	  Tiggeren	  fik	  jo	  mad,	  og	  han	  var	  der	  i	  mere	  
end	  en	  time.	  

”Skal	  man	  spise	  på	  jeres	  restaurant?	  Kan	  man	  ikke	  bare	  drikke	  kaffe?	  ”	  fortætter	  Anita	  
Hjelm.	  

”Nej”,	  siger	  Karin.	  ”Det	  her	  er	  en	  frokostrestaurant,	  ikke	  en	  café”.	  

”Hvordan	  forklarer	  du	  så,	  at	  journalisten	  Jens	  Hansen	  sad	  på	  restauranten	  i	  mere	  end	  en	  
time	  dagen	  efter	  med	  en	  kop	  kaffe.	  Og	  han	  skulle	  ikke	  engang	  betale.	  Jeg	  kan	  fortælle	  dig,	  at	  
tiggeren	  var	  en	  skuespiller,	  som	  vi	  havde	  ansat.	  ”	  

”Jag	  har	  ikke	  mere	  at	  sige”,	  siger	  Karin.	  Hun	  er	  rigtig	  bange	  nu.	  Hun	  føler	  sig	  mat,	  og	  benene	  
ryster	  under	  hende.	  

”Der	  bliver	  sendt	  et	  Tv-‐program”,	  tænker	  hun.	  Hendes	  restaurant	  bliver	  kendt	  i	  hele	  
Danmark,	  men	  ikke	  for	  god	  mad,	  god	  service	  eller	  venligt	  personale.	  Og	  heller	  ikke	  for	  at	  hun	  
har	  arbejdet	  hårdt	  og	  været	  dygtig,	  men	  for	  at	  en	  tigger,	  som	  lugter	  dårligt,	  er	  blevet	  smidt	  
ud.	  ”Det	  er	  så	  uretfærdigt”,	  tænker	  Karin.	  ”Så	  frygtelig	  uretfærdigt”.	  Karin	  vil	  bare	  hjem	  og	  
lægge	  sig	  under	  dynen	  

	  

	  



Spørgsmål	  til	  teksten:	  

1. Beskriv	  Karin	  Andersen:	  Hvem	  er	  hun?	  Hvor	  arbejder	  hun?	  Hvordan	  ser	  hun	  ud?	  	  
2. Hvilken	  årstid	  er	  det?	  Hvordan	  ved	  vi	  det?	  
3. Hvor	  og	  hvornår	  foregår	  historien?	  (I	  Danmark,	  i	  et	  andet	  land,	  på	  landet,	  i	  byen,	  nu	  

eller	  i	  gamle	  dage)	  
4. Hvilke	  personer	  arbejder	  hos	  Karin?	  Hvad	  får	  vi	  at	  vide	  om	  dem?	  	  
5. Beskriv	  tiggeren.	  
6. Hvordan	  ser	  restauranten	  ud?	  
7. Hvad	  synes	  de	  andre	  gæster	  om	  tiggeren?	  
8. Hvorfor	  er	  restauranten	  så	  vigtig	  for	  Karin	  Andersen?	  
9. Hvorfor	  er	  Åse	  så	  uvenlig	  mod	  tiggeren?	  
10. Hvem	  er	  Jens	  Hansen?	  
11. 	  Hvem	  er	  Anita	  Hjelm?	  Hvorfor	  ringer	  hun	  til	  Karin	  Andersen?	  
12. I	  teksten	  er	  der	  mange	  ord,	  der	  beskriver	  sanseindtryk	  og	  følelser.	  Find	  eksempler.	  

Hvad	  mener	  I?	  

• Hvad	  gør	  I,	  når	  I	  møder	  en	  tigger?	  Giver	  I	  penge	  eller	  mad?	  Hvorfor/hvorfor	  ikke?	  
• Kan	  historien	  også	  foregå	  i	  jeres	  hjemlande?	  
• Handler	  Åse	  og	  Karin	  rigtigt	  i	  situationen?	  Hvorfor/hvorfor	  ikke?	  Hvad	  ville	  I	  have	  

gjort?	  
	  	  

	   	  


