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at være to. Storemyr og Lillemyr bor midt ude i skoven i et lille hus, de selv har bygget. De laver alting
sammen: Mandag vasker de tøj, tirsdag slår de kolbøtter, onsdag skurer gulve, torsdag klippe græs, fredag
save brænde, lørdag går de i bad og børster tænder, og så om søndagen ser de fjernsyn hele dagen. De spiser
også altid det samme: havregrød til morgenmad og pølser til aften. Men hvad så, hvis Lillemyr lige pludselig
slet ikke kunne spise havregrød og pølser mere, og kun ville have 'alt godt fra havet'? Der var ikke noget hav
i skoven, og derfor blev Lillemyr mindre og mindre. Til sidst var hun helt lille bitte, og så måtte Storemyr

bære Lillemyr hele vejen til havet, hvor de kunne spise alt godt fra havet, indtil Lillemyr ikke kunne få en bid
mere ned …
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