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Utro Kirsten Ahlburg Hent PDF Forlaget skriver: Mette og Mikkel er gift. De bor i hus med deres to børn.
Mette er lærer og Mikkel er fotograf. Han har sin egen butik. De har begge meget travlt. Mette synes, hun
skal gøre det hele selv. Mikkel kommer tit sent hjem. Det sker oftere og oftere. Mikkel har ikke kun travlt

med kunder i butikken. Der er jo også Signe. Hun er ung og glad. Han elsker Mette og børnene. Signe er bare
for sjov, så han vil ikke skilles, selv om Signe presser ham.

En eftermiddag er Mette inde i byen for at købe julegaver. Hun ser Mikkel stoppe ved en guldsmed. Han står
længe og kigger. Mettes hjerte banker hårdt. Hun bliver glad. Vil han købe et smykke til hende?

Mikkel går ind i butikken. Han køber en halskæde og betaler kontant. Mette må ikke opdage det, for kæden
er til Signe. Hun er sur, fordi han ikke tager sig sammen til at blive skilt. Efter guldsmeden har han tid til at

købe noget til Mette. Han ved, hvad han vil købe - en saks!
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