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I DE SENE NATTETIMER, HVOR DE FLESTE 

ALMINDELIGE Dødelige ligger og sover, 

star fire lysende skikkelser pa den 

mø rke assistents kirkegard...

o o

o
ja, det er godt, 

at vi selv lyser op.

mon dieu, hvor er 

her mørkt!

     hvad er meningen    

 med at trække os ud 

  pa dette ugudelige   

 tidspunkt? og sa til 

        en kirkegard!

o

o

hc sagde, at vi skulle 

mødes her. han lovede 

os en spøgelseshistorie!

det bliver sa spændende!! han vil 

fortælle om den mystiske munk!

o

?

??

buuuuuuuaaaahhh!!! fnnnnnaaaaaaah!!
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     digteren

     hans christian
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    f. 2 den april
        4 de. a



?

  ikke for noget hc, men hvis du 

  vil skræmme os med en tur på

  kirkegarden, er du lidt for sent 

          pa den.

o

o

hvor er resten? hugo, hvor er de 

andre? jeg troede, at i fulgtes ad 

herop? 

      du kender dem. de ville i den der 

     tegneseriebutik. hva
,
 er det nu, den hedder?   

           fars cigar, eller sadan noget...
o

så de er sikkert faret 

vild nu.

hmm...maske skulle du bare begynde? 

ravnen er ved at væ re utålmodig!!

o

vent folk!! jeg tror, 

at jeg kan høre bilen.
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der blev i vist bange, hva
,
?

goddag 

goscinny!

salut poe! bonjour 

rené.

hej, 

rené!

Jeg er ked af det, hc. 

Jeg kunne ikke lade 

 de sma være alene 

 hjemme. Jeg haber 

       ikke, at det 

         gør noget.

o

o

hvaba? Nej, 

nej, det er 

helt fint!

goddag andré!

nu er vi allesammen 

her...

historien i skal til at høre, 

er ikke for sarte sjæle. 

Det er en sand historie om 

et spøgelse ved navn 

Urbanus. En munk, for at 

være mere præcis...
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Jeg var otte år, og jeg var lige 

kommet tilbage fra København, efter 

jeg havde mattet skille brødrene 

grimm
,
s og min egen hat ad.*

o

Min far havde faet det lidt bedre, 

efter at han var blevet behandlet, sa 

mor og jeg kunne slappe lidt af igen.

o

o

  Eller det troede jeg, for en  

dag, da jeg legede med hatten, 

skete der noget meget underligt. ?
tabelige knægt. Skal du aldrig 

foretage dig noget fornuftigt!

o

Hvis du var min dreng, havde du haft vabler 

sa store som tekopper af at slæbe!
o

men jeg leger jo bare...

ikke her, hvor jeg lige har 

fejet. Forsvind!!

Sure gamle heks. Hvis jeg var 

voksen, havde jeg sagt et par ord 

eller to til hende?

hmmm, eller maske 

en soldat...

o
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* Se album: Brødrene Grimm




