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NAVN

Søskendekrig
I år skal Ægget være med til at spille Hugo-Shows. I ‘Far og mor og krig’ leger vennerne far, mor og
børn, og Ægget skal være lillen - men Dr. Træls ødelægger som sædvanlig det hele, for han vil meget
hellere lege krig. Sæt ring om de 3 ting, man skal bruge, når man leger far, mor og børn!

pil
ble
økse
bamse

klo

kæp
sut

kniv

hjelm

Den rigtige rutsjebane
Da Jesperhus rundede 50.000 abonnenter på YouTube, tog Dr. Træls en tur i slangerutsjebanen i
Badeland. Dellekaj har lovet, han vil tage en tur, når kanalen runder 60.000 abonnenter. Men hvilken
rutsjebane skal Dellekaj vælge? Mal den rigtige rutsjebane lilla!

Da Ægget forsvandt
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“Waaaarh!” siger Ægget, da det mærker et kærligt klap fra Ritas
rævepote på sin æggeskal. Alle de nye venner har passet godt på
Ægget, siden det blev gravet op af jorden, men nu har det fået lyst til
at udforske Jesperhus på egen hånd.
Da der er fri bane triller Ægget hurtigt afsted opad den grønne
græsplæne. Det kan høre, at ‘Bedste Venner’ spiller fra Hugo-Scenen,
men musikken bliver svagere og svagere jo længere væk, Ægget
kommer.
Ægget triller ind på den nye piratlegeplads ved Zik og Zaks Abeland.
Igennem skallen har det hørt vennerne fortælle om et sunket skib, en
piratborg, røde og blå hoppepuder og en stor haj, man kan lege på.
Det glæder sig til at klække og prøve det hele for allerførste gang.
Pludselig hører Ægget Hugo og Rita komme løbende. Det triller i
skjul i hajens gab, indtil Hugo og Rita er løbet ind i Abeland.
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Ægget triller videre mod Piratbyen. Solen er skarp, og Ægget kan
fornemme de blå og røde farver fra hytterne, mens det triller forbi.
Pludselig er der nogen, der råber “Av!” og et øjeblik efter kan
Ægget høre Hugo, Rita og Zik og Zak. Det gemmer sig hurtigt bag en
krokodilleﬁgur, indtil vennerne er væk og triller så mod Badeland.
Ægget kan mærke gruset knase under sig, da det kommer til
parkeringspladsen foran Badeland. Det var med, da den kæmpestore
ﬁgur med Hugo og søslangen blev sat op på facaden. Det husker lyden
af den brummende kran og vennernes begejstrede udbrud.
Ægget savner pludselig sine nye venner, men med ét kan det
høre Hugo, Rita, Zik og Zak og piraterne komme nærmere. Det triller i
retning af lyden men falder pludselig ned, og alt bliver mørkt. Det er
trillet ned i et hul på byggepladsen, og vennerne løber lige forbi og
ind i Badeland. Bare det nu ikke bliver gravet ned igen!
“Undskyld, at vi troede det var dig, der tog Ægget,” siger Hugo til Dr.
Træls, da vennerne går ud af Badeland. “Men hvad hvis vi aldrig
ﬁnder det igen?” spørger han bekymret. Hverken Rita, Zik, Zak,
Rødspætte, Romkugle, Dellekaj eller Dr. Træls ved, hvad de skal sige.
Udenfor er gravemaskinerne begyndt at arbejde. En gravko
nærmer sig et hul midt på pladsen med et stort læs jord. Igennem
larmen kan Dr. Træls høre noget. “Hvad er det for en lyd?” siger han.
Vennerne stanser og lytter. Det er svært at høre i motorlarmen,
men der er noget, der siger “Waaaarh!” henne ved hullet. Vennerne
løber derhen og råber “Stop!” så højt de kan. De stiller sig omkring
hullet og kigger ned.
Dér ligger Ægget! Vennerne smiler til hinanden. Ved fælles
hjælp får de Ægget op og giver det et stort kram.
“Waaaarh!” siger Ægget.
“Selv tak!” siger Hugo.
SLUT

OPGAVER FOR BØRN

Hvad rimer på lemur?
Zik og Zak skal spille Abe-Show og vil gerne skrive en sang om deres
gode ven fra Jesperhus Jungle-Zoo, lemuren. De har begge fundet en
masse ord til sangen men ikke alle ordene rimer på lemur. Sæt kryds
ved den abe, der har fundet ﬂest ord, der rimer på lemur.
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Beregn ny sejlrute
Rødspætte og Romkugle er på vej
til Jesperhus, da Megahajen
pludselig stikker sit store hoved op
af vandet. Rødspætte er tæt på at
styre direkte ind i hajens gab med
piratskibet. Hjælp Romkugle med
at beregne en rute, så de kan sejle
udenom og komme sikkert til
Jesperhus!
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Vind en Jesperhus-bamse!
Hugo og vennerne kan slet ikke vente, til Jesperhus åbner! Vis os, hvordan du får
ventetiden til at gå og vær med i konkurrencen om de søde Jesperhus-bamser. Del et
billede eller en video på Instagram under hashtagget #JesperhusHverForSig

Jennys KREA challenge #5
Hvis du har samlet alle fem opgavehæfter fra
Jesperhus, har du alle fem kapitler til ‘Da Ægget
forsvandt’ og kan lave din egen bog. I den sidste
KREA-challenge skal du tegne en forside med dit
yndlingsmotiv fra historien! Se Jenny tegne på
YouTube eller i Jesperhus Film-app!

Her får du to sidste ark med tøj og
ting til den Hugo-ﬁgur, der fulgte
i det første opgavehæfte.

