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”Karen,” råber Far. 

Karen går ned i kælderen. 

Far står ved et tykt rør og skruer. 

Der ligger vand på gulvet. 

”Kan du give mig tangen?” spørger han. 

Karen tager fat i et stykke værktøj på gulvet. 

”Nej, den store,” siger han. 

Karen giver ham den store tang. 

Far drejer på skruen på røret. 

 

”Så er det lukket,” siger han. 

”Hvad er lukket?” vil Karen vide. 

”Jeg har lukket for vandet,” siger Far. ”Et rør var utæt.” 

Nu kommer der ikke noget vand ud. 

De kan ikke gå i bad. 

De kan ikke skylle ud i wc’et. 

De kan ikke få vand fra hanen. 

 

”Hvad hvis jeg skal skide?” vil Otto vide. Han er Karens bror. 

”Så hælder vi bare vand i wc’et.” 

Far viser dem, hvad de skal gøre. 

En hane i stalden virker. 

Han fylder en spand med vand. 

Så kan de hente vand fra den. 

Karen gider ikke hente vand. 

”Det skal du. Otto hjælper mig,” siger Far. 

Karen vil også hjælpe. 

 

Karen fortæller sine venner i skolen om vandet. 

”Er det ikke mega klamt?” vil Maja vide. 

”Det er ikke så slemt,” siger Karen.  

”Men vandet er iskoldt, når vi skal i bad” 

”Føj,” siger Maja og klaprer tænder. 

”Bare rolig. Min far fikser det,” siger Karen. 

 



En dag er spanden tom. 

Karen vil gerne hente vand. 

”Er du sikker?” spørger Mor og Far. 

”Ja ja,” siger Karen og går ud i stalden. 

 

Der er mange køer. De muh’er højt. 

Karen går igennem stalden med spanden. 

Hun fylder vand i den. 

Vandet skvulper. Karen taber næsten spanden. 

”Muh!” siger en ko. 

Men Karen taber ikke spanden. 

Karen kommer tilbage med vandet. Mor klapper. 

Far er nede i kælderen med Otto. 

 

I skolen snakker de om det. 

”Det er ikke noget problem,” siger Karen. ”Vi henter bare vandet i stalden.” 

”Det er sejt, at du kan bære spanden med vand,” siger Maja. 

”Den var også lidt tung,” siger Karen. 

”Men vi skulle have mere vand, for at kunne lave mad.” 

”Nå ja,” siger Maja, ”det har jeg aldrig tænkt over.” 

 

Lørdag er Otto på lejr. 

Hanen virker stadig ikke. 

Far arbejder nede i kælderen. 

”Skal jeg hjælpe dig?” spørger Karen. 

”Vil du det?” spørger Far. 

Det vil Karen gerne. 

Hun hjælper sin far. De arbejder hårdt. 

De prøver at åbne hanen. 

Den rumler. Der kommer ikke noget vand ud. 

Nu løber der masser af vand ud! 

Far, Mor og Karen jubler. 

De får et glas vand. Vandet smager godt. 


