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Sommeren er en tid som de fleste af os nyder. 
Folk smider tøjet for at få den blege krop 
ristet. Men det er ikke alle, der er her i dag 
for solens skyld. 
To skikkelser, som kun vi  kan se, er med 
hastige skridt på vej langs stien. 

er er du sikker 
på, at han er der? du! Jeg er hundredE 

procent sikker. Og 
hvis du ikke skynder 
dig lidt, kommer vi 
for sent.

ja! ja!  han 
går vel ikke, 
før at det er 
slut.

hmm. . . . . . lyskryds er ikke det, jeg 
bruger mest tid på.

jeg tror, at vi 
kommer for sent.

Han er vist gået. . .

?

undskyld jeg forstyrrer, 
men er de ikke H.C. Andersen?
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ja undskyld, men jeg ville bare hilse. . . 

der er han!

se Dan ! så var 
han ikke gået 
alligevel.

gået? Jeg kom 
for at se 
skuespillet.

Jeg har altid nydt deres 
eventyr, HR. Andersen.

og jeg har 
altid nydt deres film, hr.          
              sprogøe. Ha ha.

så knægt. . . Nu er der ikke lang 
tid til de begynder. Og der er 
noget med fra alle hans eventyr.

som hvad?

øhm. . .  jo, der er kongens nye klæder. 
Øhh. . . og hans og grethe, for pokker 
knægt. Du lærer aldrig noget
 kultur med næsen i den maskine!

hans og. . .
Grethe?

for det første hedder eventyret 
Kejserens nye klæder og for det 
andet VAR det ikke h.c. andersen, der 
skrev hans og grethe. Det var grimm!

grim? Siger 
du, at jeg er 
grim, Knægt?

nej, Brødrene 
grimm. Jeg er
 lige blevet
 færdig med 
spillet.

spillet? ja. . . Grimm 
vs. Bad ass 
aliens from 
hell. . .

herlig knøs.
har du 
nogensinde 
mødt dem?
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hvem? Brødrene Grimm. joo. . . et par gange, men de lader altid som om, at de ikke kender 
mig, og det er endda på trods af, at vi sammen oplevede et sandt 
eventyr.

HVAD??

hvornår var 
det?

ja, fortæl.

er det ham, der skal 
spille dig?

øhh ja. Det er det altid, 
jeg kan jo ikke selv 
gøre det, men hvad med 
skuespillet? Du kom 
jo for at se det.

det kan jeg altid se. Jeg er jo tit i 
Odense. Det er ikke hver dag, at man kan 
høre et ægte H.C. 
Andersen eventyr.

hmm, så skidt da, men lad os finde et 
sted, hvor vi kan sidde ned. . .

det får i nemlig 
brug for.

det her virker som et 
hyggeligt sted. fint nok, kan 

vi så begynde?
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