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Jesperhus Yatzy
I Jesperhus Yatzy gælder det om hurtigst at samle Jesperhus-venner på kryds og tværs! I skal bruge dette ark, to terninger og noget at 
skrive med! Hver spiller har højst tre slag i hver tur. Når en spiller står for tur kastes først begge terninger - hvis spilleren er så heldig 
at slå en manglende kombination i første slag, sættes et kryds og turen går videre. Hvis ikke kan spilleren enten slå igen med begge 
terninger, eller tage én terning til side og slå igen med den anden terning. Turen går videre til næste spiller, når man har slået en 
manglende kombination eller har brugt sine tre slag. Vinderen er den, som først slår alle 11 kombinationer!

⚀ ⚁ ⚂ ⚃ ⚄ ⚅
SPILLER

⚀ ⚀ Det er svært at holde styr...

⚀ ⚁ Bedste venner

⚀ ⚂ Wulle wulle wap wap

⚀ ⚃ Den Gule Djævel

⚂ ⚂ Abe-Show

⚀ ⚅ Det mystiske æg!

⚃ ⚃ Hugos Piratby

⚃ ⚄ Campingkabyssen

⚃ ⚅ Den Store Jesperhus-Mur

⚄ ⚅ En tur i vandrutsjebanen

⚅ ⚅ Træls Tårnet



Delfiner
Romkugle elsker delfiner, og han og Rødspætte har fået lov at få en tur på vandski. Tæl 
delfinerne, der svømmer under vandet og skriv antallet i kassen! Megahajen svømmer 
også rundt dernede - pas på, du ikke tæller den med!



Da Ægget forsvandt
Kapitel 3 - Rødspætte og Romkugle

Solen skinner ned på de røde og blå hytter i Piratbyen. Hver hytte har 
sit eget udkigstårn med piratflag og rutsjebane. I skyggen af det ene 
tårn har Romkugle fundet en kølig plet. Her ligger han i en hængekøje 
og læser Pirat-Viden.

“Skal vi slås?” spørger Rødspætte ivrigt. Hun springer rundt mellem 
hytterne og fægter vildt i luften med sin sabel. Romkugle svarer 
hende ikke. Han ligger bare og svinger roligt fra side til side.

Rødspætte får en idé. Hun lister lydløst hen til Romkugle.
Romkugle nyder stilheden. Det eneste han kan høre er 

hængekøjens svage knirken. Det er rart at læse i skyggen.
Pludselig bliver han blændet, da genskæret fra solen rammer 

en metalklinge, der svinges i luften. Der lyder et svusj og med ét 
falder Romkugle ned på jorden med et bump. 
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“Av!” udbryder han overrasket.
Rødspætte griner. Hun har skåret hængekøjens reb over med 

sin sabel.
“Skal vi slås?” gentager hun, mens hun bøjer sit hoved ind 

over Romkugle, der ligger på jorden og ømmer sig. “Vi skal jo være 
klar til Pirat-Show!”

Romkugle rejser sig forsigtigt op. “Der er mange måder at 
blive klar på!” siger han og børster jord af sin bog.

I det samme kommer Hugo, Rita og Zik og Zak løbende. De har fart på. 
Rødspætte smiler. Endelig sker der noget.
“Vi… har brug… for Jeres hjælp!” siger Hugo forpustet.
“Hvad er der sket?” spørger Romkugle bekymret.
Hugo og Rita fortæller, hvordan Ægget forsvandt fra 

Hugo-Scenen, da de ville lære det at danse til ‘Bedste Venner’. Nu 
leder de efter Ægget og Dr. Træls.

“Vi er bange for, Dr. Træls vil grave Ægget ned!” siger Rita.
“Bare rolig,” siger Rødspætte og løfter sin sabel heltemodigt i 

vejret. “Vi hjælper Jer!”
Vennerne ser forventningsfuldt på Rødspætte, som pludselig 

kommer i tanker om, at hun ikke aner, hvad hun skal stille op. Hun 
kigger måbende på Romkugle, der sender hende et bedrevidende blik 
tilbage.

“Jeg ved, hvor vi kan finde Dr. Træls!” siger han med et smil.

Fortsættes i næste nummer...
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Hør Jenny læse 

historien højt 

på YouTube!



I Søslangen i fiskesøen sejler Hugo ud på fiskesøen for at få et glimt af 

Rita, der er klædt ud som ________________ .

 I Teenage Mutant Ninja Hugo skyller Hugo sig ud i toilettet for at få et 

glimt af Rita, der er klædt ud som ________________ , der 

lever i kloakken under JungleZoo.

I Hugo og Hajen leger Hugo og Rita, at de er en dykker og en havfrue,, 

der bliver slugt af ________________ på bunden af det dybe 

bassin i Badeland .

Godnat diktat side 1 af 2

I årets tre Godnat-Shows fortæller Hugo og Rita fantasifulde søhistorier om farlige 
havmonstre. Herunder kan du læse, hvad showsene handler om, men der mangler ét ord i 
hver historie. De tre ord kan du finde på næste side sammen med billeder af 
havmonstrene. Hvilket monster hører til hvilken historie?



Godnat diktat side 2 af 2

SØSLANGEN

MEGAHAJEN

KROKODILLEN



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 #3 
Farvelæg Hugos fantasidyr!

Se Jenny og Hugo farvelægge på 
YouTube eller i Jesperhus Film-app!



Her får du endnu to sjove ark m
ed tøj 

og ting til den Hugo-figur, der fulgte 
i det første opgavehæ

fte.
Der følger to ark m

ed i hvert hæ
fte.




