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En kobberstatue af en drage, som 

stod på byens rådhusplads, kiggede 

tit på alle de mennesker, der 

myldrede hen over pladsen. Af og 

til tænkte den på, hvordan det mon 

var at være et menneske.

En aften landede en mariehøne på 

statuens hoved, men den rørte sig 

ikke. Sådan er det at være statue. 

Man skal stå helt stille hele livet, 

lige meget hvad der sker.

Mariehønen begyndte at gå rundt 

og rundt i små cirkler. Pludselig 

spredte den sine røde dækvinger og 

fløj op i luften.

Statuen havde aldrig turdet røre på sig før, men nu tænkte den: Hvis sådan en lille 

mariehøne tør, så tør jeg også.

Der kom liv i kobberdragens øjne, og de fulgte mariehønen, indtil den kun kunne 

ses som en lille prik højt på himlen. Øjnene fik en dyb, varm, orange glød, og en 

ganske tynd stribe røg stod op fra dragens snabel. En drage med snabel? Ja – lige 

præcis. Sådan en drage var det. Den rystede et par gange med sin hale og bredte sine 

kolde, stive vinger ud.



“Nej,” hviskede en af de andre 

drager uden at bevæge munden. 

”Nej, nej, nej! Det kan du ikke. Det 

må du ikke. Det er forbudt!”

“Aldeles forbudt,” råbte en tyr af 

kobber, som stod i nærheden.

”Ja, men jeg gør det alligevel,” 

sagde dragen, og så baskede den så 

kraftigt med vingerne, at den 

sprængte de skruer, som i så mange 

år havde holdt den fastspændt på 

samme sted.



Den fløj stejlt opad, og for første 

gang brugte den sine vinger til 

det, som vinger skal bruges til. 

Den susede af sted mellem 

husene og følte sig svimmel af 

lykke og varm af glæde. Varmen 

bredte sig fra kroppen helt ud til 

snablens spids, hvorfra en ildsøjle 

pludselig flammede op.

”Jeg er fri,” råbte dragen, 

“fuldkommen fri!” Og den var 

ligeglad med, om nogen skulle 

høre den.

“Se den fjollerik,” råbte en statue 

af en ridder på en vild hest. “Den 

ved virkelig ikke, hvordan en 

statue bør opføre sig.”

”Statuer,” hviskede en 

fiskerkone af granit, “skal stå helt 

stille. Hele livet. Ellers er de ikke 

rigtige statuer.”

“Fint,” lo kobberdragen, “så er 

jeg ikke længere en statue.”

Den ville hellere finde nogle 

mennesker at tale med. De var 

sikkert også meget sødere.



Men menneskene var svære at finde.

”Åh, dumme mig,” lo dragen. Hver eneste dag i 

hele sit liv havde den set menneskene skynde sig 

af sted i biler, på cykler eller på gå-ben; og hver 

aften og nat havde den undret sig over, at de 

pludselig forsvandt. “Det er jo, fordi de er inde i 

husene.”



Andre e-bøger fra forlaget Mallebuh

Historier fra Smørhullet. Der findes liv på andre planeter! Det er helt sikkert. For de her 
historier foregår på en planet, hvor himlen er rød, græsset er gult, og der er to sole og 
to måner på himlen. Hovedpersonen Nøffe er en glad snabelgris, der sammen med Raff 
og alle sine andre venner, oplever de mest utrolige ting. Bøgerne indeholder 
henholdsvis 10 og 11 historier fra Smørhullet - med farvelagte tegninger.

En historie fra Smørhullet er en kort bog på cirka 10 sider. Der er kun én illustreret 
historie i hver. Sjove, skøre historier fra en anden planet, hvor det er ret normalt at have 
blå hud, en snabelnæse og et nyt slips til hver eneste dag i året.

I den her bog kan du læse nogle 
af Ulvemandens fortællinger. De 
handler blandt andet om en helt 
blå pige; om en underlig mand 
med et djævelsk ur; om en 
grevinde med et hul i hånden; om 
K. J. Hansens 666 cykelture og 
mange andre ting.

Fantastiske, utrolige og 
indimellem uhyggelige historier 
om dengang morfar var ung - før 
verden gik af lave. Selvom han 
var postbud hele sit liv oplevede 
han meget og fortalte tit om det. 
En bog fyldt med forunderlige 
fortællinger.

Sjovt og lidt uhyggeligt 
tegneseriealbum for 4-9 
årige børn. Lille Oscar 
møder store Villy Uhyre, og 
de bliver venner. Men da de 
hører om en juveltyv bliver 
de begge bange ... mest 
Villy.

Villy Uhyre skal til det årlige 
monstermøde, hvor 
monsterkongen skal 
udnævnes. Desværre er det 
ikke spor morsomt at være 
med, for den frygtelige Store 
Mons, bliver altid udnævnt - 
der er nemlig ikke andre der 
tør at konkurrere med ham. 
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