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TIL ALFRED,  
MIT LIVS KÆRLIGHED 

KÆRLIG HILSEN 
FRA PAPA









Der findes alle mulige slags fædre. Der er både 

tykke og tynde, høje og lave. Der er unge  

og gamle, kloge og dumme. 



Der er fjollede og alvorlige,

 

 højrøstede og stilfærdige.

Og så er der selvfølgelig gode fædre,  

og dårlige fædre.



Her er en historie om  
en far og hans søn. 

Hubert 
er sønnen. 

Far er faren. 
Han hedder  
Gilbert.



Her er Rita,
hun er Huberts mor.

Tante Flip er fars tante. Hun 
passer en gang imellem Hubert.



Mister Big er en ualmindelig lavstammet forbry-
derkonge. Ligegyldig hvad tid på døgnet det er, går 
han altid i silkepyjamas og slåbrok, og så er der bro-

deret “Mr. B” på hans bløde velourtøfler.



Mister Big har to håndlangere, Langfinger og Tommeltots.

Tommeltots har to enorme tommel- 
fingre, som han bruger, når det skal gøre 

rigtig ondt på Mister Bigs fjender.

Langfinger hedder Langfinger, fordi han har 
lange, slanke lommetyvefingre.



Willy og Bjørn  
er Tommeltots’ væmmelige nevøer.

Chang  
er Mister Bigs  

uhyggelige butler.



Pastor Judith er den  
lokale sognepræst.



Hr. Snurre er en enøjet 
fængselsbetjent.

Overbetjent Brysk er 
den lokale politibetjent.



Dommer Granit er kendt 
for at have et hjerte af sten.

Raj har en aviskiosk.



Park

Her bor  
tante Flip

Grillbar

Brønd

Rajs kiosk

Hospital

       Bibliotek

  Bank

Kirke
Skævfod Fængsel

Politistation

Her er et kort over byen.



Motorring Bilkirkegård 

Fodboldstadion

Industrigrund

Bodega BØDLEN & ØKSEN

Hubert og Gilberts 
boligblok

Marker omkring det

Mister Bigs hus 
VILLA HAPS
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K A P I T E L 

1

BRØL!
 

BRØL! sagde fars bil nede på grusbanen. 

Huberts far kørte djævleræs. Det var en farlig sport. 

Biler stødte  sammen med vilje ...

BANG!
      
    
... mens de drønede rundt på racerbanen.

Far kørte i en gammel Mini, som han selv havde 

pimpet. Han havde malet det engelske flag på 

taget og døbt den “Queenie”efter en dame, han 

beundrede meget. Det var den engelske dronning. 

I motorsportskredse var bilen efterhånden lige så 

berømt som far.  Queenies motor lød fuldkommen  

som en løve..

CRASJ!

ROAR!

KA-BONG!




