
Side 1.
.

RUNE FLEISCHER.

Sorte Karl
 går til angreb.

SpECIaL-pædagogISk FoRLag.



Side 3.
.

Sorte Karls skib 
går til angreb.

Sorte Karl er 
nemlig pirat.

Så nu skal 
der røves. 



Side 4.
.

Side 5.
.

Kampen bliver kort.
Snart har 
Sorte Karl røvet 
skibet.

Der er en masse 
guld om bord.

»HA! HA!« 
råber Sorte Karl.
»Jeg er bare god!«



Side 5.
.

Sorte Karl skal lige 
til at rose sig selv 
lidt mere.

Men så lyder der 
et højt råb.

Det er en af 
hans mænd.
»Skib i sigte!« 
råber han.



Side 6.
.

Side 7.
.

»Juhu!« 
råber Sorte Karl.

»To skibe 
på en dag.
Sikket held.
 
Kom! 
Lad os røve 
det med det 
samme.«



Side 7.
.

»Men,« siger en pirat.
»Det ser RIGTIG 
stort ud.
Og UHYGGELIGT!

Man kan slet ikke 
se nogle mænd.
Måske bliver 
det styret af 
en trold!
 
Ja! 
Eller af Satan selv!«

»Uha!« siger 
Sorte Karls mænd.
»Det tør vi 
altså ikke.«



Side 8.
.

Side 9.
.

»TØR!« råber 
Sorte Karl.
»Det ord findes 
ikke i min ordbog.

Kan I fluks 
komme i sving! 
Skyd på det skib!
Og det lige nu!«



Side 9.
.

Ja. Sorte Karl 
er ikke sådan 
at spøge med, 
når han er vred.

Så Sorte Karls 
mænd må bare 
i gang igen.

De tager deres 
våben.
Og gør klar 
til kamp.



Side 10.
.

Side 11.
.

Skibet er meget 
større end 
Sorte Karls.

Så han skyder 
med alt, hvad 
han har.



Side 11.
.

Der lyder et 
kæmpe brag.
Sorte Karls kugler 
rammer plet.

De går lige 
gennem skibet.
Næsten som var 
det lavet af smør.



Side 12.
.

Side 13.
.

»Ha!« råber 
Sorte Karl.
»De skyder 
ikke igen.
De er nok 
vildt bange.

Så er det nu, 
drenge! Kom!
Lad os røve dem!«

Det er Sorte Karls 
mænd ikke 
meget for.
De synes, det 
hele er lidt 
for sært.

Og så er det 
oven i købet 
som om, skibet 
lugter. 



Side 13.
.

»Ja,« siger en 
af dem.
»Den lugt 
kender jeg!
Det er lugten 
af…DØD!«

»Hjælp!« råber 
de alle.

Men der er ikke 
noget at gøre.
Alle mand må
op i rebene.



Side 14.
.

Side 15.
.

»ARH!!« råber de.
»Der er slet ikke 
noget dæk.
Bare et sort hul.
Hjælp!« 

Alle Sorte Karls 
mænd falder ned 
i dybet.



Side 15.
.

Sorte Karl kan 
høre dem skrige.

Han når selv 
lige at gribe 
fat i kanten.



Side 16.
.

Side 17.
.

Sorte Karl firer 
sig ned af rebet.

Han er 
lidt nervøs nu.

Der er vildt 
langt ned.

Og nu er lugten 
også rigtig slem.

»Hvad!?« siger 
Sorte Karl.
»Det er jo slet 
ikke noget 
rigtig skib.

Det er jo bare
nogle tynde plader.«



Side 17.
.

Sorte Karl når 
bunden.
»For dælen,« 
siger han.

»Skibet er kun 
en lille skude.
Hvad er det her 
da for noget?«



Side 18.
.

Side 19.
.

Så ser Sorte Karl 
sine mænd.

»Hej Sorte Karl!« 
råber de.
De ser slet ikke 
bange ud mere.

»Vi er helt okay!
Vi blev reddet af 
de her kugler. 
De tog af for 
faldet.«



Side 19.
.

»Det er ikke kugler,« 
siger Sorte Karl.
»Det er jo rosenkål.

Aha! Så det var 
dem, der stank 
sådan. ADR!«

»Stop! Stands!« 
råber en stemme.
»Jeg er kaptajn 
på skibet.
Rør ikke mine kål!« 



Side 20.
.

Side 21.
.

Sorte Karl tager 
fat i den lille 
mand.

»Jeg vil ikke røre 
dine kål. 
Jeg vil røre dig.
Og det meget hårdt.

Hvad bilder du 
dig ind.
Sådan at snyde 
en ærlig pirat.«

»Jamen,« 
hulker manden.

»De her kål 
er alt, jeg ejer.
Det er det, jeg 
skal leve af.
Ja resten af 
mit liv.



Side 21.
.

Jeg blev NØDT 
til at bygge det 
her snyde skib.

Ellers bliver jeg 
jo bare røvet.
Og mine sytten 
børn må gå 
sultne i seng.«



Side 22.
.

Side 23.
.

Sorte Karl giver 
slip på manden.

Han giver sine 
mænd ordre på 
at forlade skibet.

Helt uden at 
røve det.



Side 23.
.

Sorte Karl er en 
grum pirat.

Men alle store 
mænd kender 
også til godhed.

Godhed mod de 
små og svage.

Og Sorte Karl 
er en STOR pirat.

Stor som person.
Og stor i sit hjerte.

Desuden HADER 
Sorte Karl rosenkål.

De smager jo 
af prut og fis.




