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Onkel Kulle tror, at han er en rododendron og derfor vil han gerne sidde på taget af skuret og vokse sig stor.
Bortset fra det, er det ikke det store besvær: Han skal bare vandes indimellem, det er såmænd det hele. Det er

faktisk meget hyggeligt, det synes far bare ikke. Han bliver helt og aldeles rasende, indtil at han ved et
tilfælde får en strålende ide.

Folk er nemlig brandinteresserede i at se nærmere på ham Kulle på taget, så far begynder at tage entré, og
snart vrimlende haven af betalende gæster! Bare nu onkel Kulle bliver siddende ...

"Det var sådan en rigtig varm sommer, den sommer min onkel Kulle kom og var blevet skør. Han kom og
besøgte os, og det gjorde han så tit, men denne her gang havde han store gummistøvler på og var underlig i

det.
"Jeg er blevet en rododendron," sagde han til min mor og min far og mig, mens han stod ude i entreen.

"Hvadbehager?" sagde min far."
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