
Side 1.
.

Kirsten Ahlburg.

Se, det
 spøger!.
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Side 2.
.

Side 3.
.

Simon har
fri fra skole.
Han følges
med Anne.
Simon ser 
på hende.

“Har du hørt,
det spøger?”

“Nej, hvor?”
siger Anne.



Side 3.
.

“Ved en grav
bag kirken.
Det sker
hver nat,”
siger Simon.
“Vil du med 
derhen?”

“Nu?” siger Anne.
Hun ser bange ud.



Side 4.
.

Side 5.
.

“Nej, ikke nu
dit fjols.
Det spøger kun 
om natten.
Vi kan gå 
derhen i nat.
Vil du med?”
siger Simon.

Anne ser
på ham.
Han ser ikke
bange ud.
Han ser modig
og stærk ud.



Side 5.
.

“Det ved
jeg ikke,”
siger Anne.
“Jeg tror ikke,
jeg tør.”

“Du er altid
så bange.
Vær nu lidt modig,”
siger Simon.
“Jeg henter dig
i nat.
Jeg kommer 
ved tolv tiden.”



Side 6.
.

Side 7.
.

“Okay,”
siger Anne.
“Men jeg er 
altså bange.”

Ved tolv tiden
er Simon klar.
Han står i
Annes have.
Anne lister 
ud til ham.
Hun ryster
og er bange.



Side 7.
.

“Er det nu
en god idé?
Det er mørkt.
Og vi er alene,”
siger Anne.

“Jeg passer
på dig,”
siger Simon.
“Jeg er ikke
bange for noget.”



Side 8.
.

Side 9.
.

Simon og Anne
går i mørket.
De går hen
til kirken.
Gaden er tom.
Alt er stille.

Anne ser op
på himlen.
Månen er fuld.
Den lyser
på den hvide kirke.



Side 9.
.

Nu står de
foran kirken.
Simon åbner
en låge.
Den piber.

“Nej, jeg tør ikke,”
siger Anne.
“Skal vi ikke
gå hjem?”

“Nej, kom nu,”
siger Simon.

Simon går 
hen langs
nogle grave.
Så står han stille.



Side 10.
.

Side 11.
.

“Det er her,”
siger han.

Anne går
hen til Simon.
Hun læser
på stenen.

“Sara Hansen.
Født 1950
Død 1955.”

“Det er
et barn,”
siger Anne.
“Hun blev
kun fem år.”



Side 11.
.

Så hører 
de en lyd.
Det lyder,
som om
nogen synger.

“Se min kjole.
Den er hvid 
som sneen.”

En grå tåge 
viser sig.
Tågen kommer
fra graven.



Side 12.
.

Side 13.
.

“Hjælp,”
råber Simon.
“Se, det spøger.”

Simon løber 
i fuld fart.
Han løber 
hen til lågen.
Nu er han
ikke modig mere.
Han sveder
og ryster.
Han er bange.



Side 13.
.

“Skynd dig,”
råber Simon.
“Løb.”

Men Anne 
løber ikke.
Hun ser 
på tågen.
Den bliver til
hvidt lys.

I lyset står
en lille pige.
Hun har 
en bamse
i hånden.
Pigen er
meget smuk.
Hun har 
en hvid kjole på.



Side 14.
.

Side 15.
.

“Se min kjole,”
synger pigen.
“Den er hvid
som sneen.”

Anne ser på
pigen i lyset.
Så synger 
hun med.

“Se min kjole,”
synger Anne.



Side 15.
.

Hun er 
slet ikke bange.
Pigen synger
kønt.
Kjolen er
hvid og pæn.
Og lyset
er smukt.

“Hej, Sara,”
siger Anne.

Men pigen
svarer ikke.
Og med ét 
er hun borte.
Alt er stille.



Side 16.
.

Side 17.
.

Anne vender
sig om.
Hun kan 
ikke se Simon.

“Simon, hvor er du?”
råber Anne.

Men Simon 
svarer ikke.

Anne går 
hen til lågen.
Hun åbner den.
Så går hun
hen ad gaden.



Side 17.
.

Foran sit hus
ser hun Simon.
Han står 
og ryster.

“Du siger,
jeg altid er bange.
Men hvem
er bange?”
siger Anne.



Side 18.
.

Side 19.
.

Simon svarer
ikke.
Han er 
helt bleg.

“Nå, men jeg
er træt.
Jeg vil sove,”
siger Anne.
“Men du må
love mig noget.”

“Hvad?”
siger Simon
og ser op.



Side 19.
.

“Du siger altid,
jeg er bange.
Det må du 
ikke sige mere.
For hvem 
er modig?”

“Det er du,”
siger Simon stille.
“Jeg lover det.
Jeg siger aldrig,
du er bange.
Aldrig mere.”


