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Navnesangen
I Jesperhus starter dagen i Zik og Zaks Abeland med Abe-Show - og Abe-Show starter med 
‘Navnesangen’. Find de fire venners navne i kasserne herunder og find ud af i hvilken 
rækkefølge, vi skal synge dem! Skriv “1” under den, du finder først, “2” under den næste 
og så videre! Kan du også skrive dit eget navn med bogstaverne?

B Z I K X P

Å W E M H V

R C Z L Y Q

I D A F S Ø

T G K Æ N K

A J H U G O

HUGO ZIK ZAK RITA

I kasserne gemmer sig 
faktisk endnu et navn på en 
af vennerne fra Jesperhus! 

Kan du finde ud af hvem?



Fang tyven!
I år skal Ægget være med til at spille Hugo-Shows. I showet ‘En sag for Hugo’ leger vennerne 
politi og røvere, men der viser sig at være en ægte forbrydelse at opklare, da Ægget forsvinder 
på mystisk vis. Hjælp Hugo med at fange tyven! Læs de 3 spor og sæt kryds ved de mistænkte - 
tyven er den, der får flest krydser! Farvelæg figurerne og tegn tremmer for tyven!

Der må gå en listetyv rundt
på bare fødder, for Hugo

har fundet en sok! Sæt kryds 
ved dem, der går med sokker!

Hugo har fundet en tot 
rød pels eller hår. Sæt 
kryds ved dem, der har 

rødt hår eller pels!

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

Spor 1 Spor 2 Spor 3
Hugo har fundet fodspor 

som viser, at tyven går på 
to ben. Sæt kryds ved dem, 

der går på to ben!



Da Ægget forsvandt
Kapitel 2 - Zik og Zak

“Ida, Ida, I-I-I-I-Ida...”
Zik og Zak vinker ivrigt med hænderne, mens Ida synger.
Inden længe vil Zik og Zaks Abeland være fyldt med glade børn, 

der rutsjer, klatrer, bygger med klodser og spiller bold, men i dag er 
her bare Ida og Zik og Zak. De skal øve sig på fagterne til de nye 
børnesange fra Jesperhus.

“Hvilken sang skal vi synge?” spørger Ida de to aber.
Zak vil gerne synge ‘Bedste-pirat’, men Zik vil hellere synge 

‘Mor og far og babyhaj’. Begge sange minder aberne om den nye 
legeplads udenfor Abeland, hvor der både er et sunket piratskib og en 
stor haj at lege på. Zik og Zak kan ikke enes, men pludselig bliver de 
afbrudt af Hugo og Rita, der stormer ind i Abeland.
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“Hej venner - vil I være med?” spørger Ida venligt, men Hugo 
og Rita spæner hurtigt forbi Abe-Scenen og videre i retning mod 
Træls Tårnet.

“Vi har ikke tid lige nu!” råber de tilbage.

Da Hugo og Rita nærmer sig Træls Tårnet, sætter de farten ned og 
lister det sidste stykke. De kigger forsigtigt ind i kontoret, hvor Dr. 
Træls plejer at sidde og spille med sin telefon. Men pladsen ved det 
store skrivebord er tom.

“Hvad laver I?” spørger Ida, da Hugo og Rita kommer tilbage og 
sætter sig slukørede på kanten af Abe-Scenen.

“Ægget er væk,” siger Hugo. “Vi tror, at Dr. Træls vil grave det 
ned!”

Zik og Zak tager sig forskrækket til kinderne, men Ida trøster 
dem. “Jeg synes, I to skal hjælpe Hugo og Rita med at finde Dr. Træls 
og Ægget,” siger hun til aberne. “Imens finder jeg ud af, hvad vi skal 
synge!”

Hugo og Rita er glade for at få hjælp, men ingen af dem ved, hvad de 
skal gøre nu. Både Dr. Træls og Ægget er væk. Oven i købet så tæt på 
åbningen af Jesperhus, som Ægget skulle opleve for allerførste gang.

De fire venner trasker ud af Abeland og ud på den nye 
piratlegeplads. På himlen har solen skjult sig bag en sky, men en 
enkelt stråle finder vej ud og rammer toppen af masten på det sunkne 
piratskib. Det giver Rita en idé.

“Jeg ved, hvem der kan hjælpe os!” siger hun.

Fortsættes i næste nummer... Hør Jenny læse 

historien højt 

på YouTube!
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Havuhyret
Rødspætte og Romkugle er ude at sejle, da Romkugle pludselig får øje på et stort 
havuhyre. Det dykker hurtigt hovedet ned under vandet igen, inden Romkugle får set det 
ordentligt. Hjælp Romkugle med at tegne havuhyret for Rødspætte!
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Vigtige forretninger
Hugo har igen lånt Dr. Træls’ telefon og slået hans rekord i Snake. Hjælp Dr. Træls med at 
finde den korteste vej gennem labyrinten. Hvor mange kirsebær samler Dr. Træls på 
vejen? Skriv resultatet på pointtavlen under labyrinten! Har Dr. Træls slået Hugos rekord?

🍒

🍒

🍒

🍒

🍒

🍒

🍒



Vind en Jesperhus-bamse!
Hugo og vennerne kan slet ikke vente, til Jesperhus åbner! Vis os, hvordan du får 
ventetiden til at gå og være med i konkurrencen om de søde Jesperhus-bamser. Del et 
billede eller en video på Instagram under hashtagget #JesperhusHverForSig

Jennys KREA challenge #2 
Tegn Admiral Fjæsing som 

tegneseriefigur! Se Jenny og
Fjæsing selv tegne på YouTube

eller i Jesperhus Film-app!



Her får du endnu to sjove 
ark med tøj og ting til 
den Hugo-figur, der 
fulgte i det første 
opgavehæfte. Der følger 
to ark med i hvert hæfte.




