
Side 1.
.

RUNE FLEISCHER.

Sorte Karl
 i modvind.

SpECIaL-pædagogISk FoRLag.



Side 2.
.

Side 3.
.



Side 3.
.

Sorte Karl er
ude at sejle.

Han er pirat.
Så han er på
udkig efter skibe,
han kan røve.



Side 4.
.

Side 5.
.

Sorte Karl råber
ordrer ud.

»Op med sejlet!
Puds den kanon!
Slib den sabel!«



Side 5.
.

Ja, sådan råber han.

Det har han ret til,
mener han.

For det er jo ham,
der er leder.



Side 6.
.

Side 7.
.

Sorte Karl er en
hidsig gut.

»Hiv i det reb!«
råber han.



Side 7.
.

»NEJ! NEJ!

Dit store fjols!
Ikke DET reb!

Kan du ikke høre!
Bruger du næsen
som ører?

Paphat!«



Side 8.
.

Side 9.
.

Det er bare
for meget.

Nu har folk
fået nok af
Sorte Karl.

»Hiv selv i
dit dumme reb!«
råber en af
hans mænd.



Side 9.
.

»Jeg har fået
nok af dig!
Dig og al
din råben.«

Sorte Karl farer
total i flint.
»HVAD!« råber han.

»Hvad bilder
du dig ind?
Det er jo det
rene…OPRØR!«



Side 10.
.

Side 11.
.

»Ja!« råber en
anden mand.
»Det er lige,
hvad det er.

Vi gør oprør.«



Side 11.
.

»Hørt!« siger
en anden.

»Nu skal det
være slut.
Vi gider ikke
have dig som
leder mere.

Du er bare
for streng.

Hold ham fast,
drenge!
Inden han får
fat i sin pistol.«



Side 12.
.

Side 13.
.

Og så gør
Sorte Karls
mænd oprør.

De sætter ham
i en lille jolle
lidt ud for en
øde ø.

Så er de af
med ham.



Side 13.
.

Sorte Karl råber
i vilden sky.

Ja, han bliver helt
rød i sit hoved
af raseri.

Men det gør ikke
fra eller til.

Hans mænd er
trætte af ham.

Så inden længe
sejler de væk
fra ham.



Side 14.
.

Side 15.
.

Sorte Karls mænd
er glade.

De er af med den
sure Sorte Karl.
Ja, de er af med al
hans råben.

De sætter straks
til søs.

Nu skal de bare
ud at røve.



Side 15.
.

Ja, de skal have
det rigtig sjovt.

De får da også
snart øje på
et skib.

Nu skal der
røves.



Side 16.
.

Side 17.
.

Men det er ikke
helt så let, som
det plejer.

Sorte Karl er
jo ikke med.

Og det er
ham, folk er
mest bange for.



Side 17.
.

Så de andre
slår igen.

Ja, de giver pænt
mange tæsk.

Det er vist
bedst at stikke
af igen.



Side 18.
.

Side 19.
.

Da de skal sejle
væk, går det
helt galt.

De ved slet ikke,
hvem der skal
gøre hvad.

De kan ikke
andet end at
klumre rundt.



Side 19.
.

»Åh, nej!«
råber en pirat.

»Så var det trods
alt bedre med
Sorte Karl.«

»Ja!« råber en
anden pirat.

»Hvem var det
også, der fandt
på det oprør?

Lad os fluks tage
hen til øen og
hente ham igen.«



Side 20.
.

Side 21.
.

Og så tager alle
mand hen til
Sorte Karls ø.

»Hvad vil I?«
siger Sorte Karl.

Hans mænd
hulker højt.

De tigger
Sorte Karl
om at komme
hjem igen.



Side 21.
.

»Ja, ja,« siger
Sorte Karl.

»Så skidt.

Men kun hvis
I så gør, hvad
jeg siger.«



Side 22.
.

Side 23.
.

Og det bliver
de så nødt til.

Sorte Karl er
lige så led
som før.

Men sådan er
det vist bare.



Side 23.
.

For er man en
pirat, kan man
bare ikke blive
led nok.

Og hvis der er
nogen, der er
en led starut.

Ja, så er det
Sorte Karl.


