
Side 1.
.

RUNE FLEISCHER.

Sorte Karl og
Røde Rikke.

SpECIaL-pædagogISk FoRLag.



Side 3.
.

Sorte Karl har fået  
øje på et skib.

Hans mænd gør 
sig klar. 

Nu skal der røves.



Side 4.
.

Side 5.
.

Men hvad er det?
Det er en lille kano. 
Den sejler op på siden af skibet.

I kanoen er der en pirat.

Og piraten er en pige!

Sorte Karl bliver vildt sur.



Side 5.
.

»HVAD!« 
råber han.

»Skal sådan en tøs  
hugge mit bytte?

Efter hende!  
ANGRIB!!«



Side 6.
.

Side 7.
.

»Så, for den,« 
siger Sorte Karl.

»Det er jo Røde Rikke. 
Hun er berømt  
for sine evner  
med et sværd.«



Side 7.
.

Men Sorte Karls mænd  
hører slet ikke efter.
De er helt væk i den seje tøs.

Det er ikke tit, 
man ser piger på 
De Syv Have.

Og hende her er da  
helt vildt dejlig.



Side 8.
.

Side 9.
.

»NÅ!« råber 
Sorte Karl.

»Hvad venter I på?  
Hold op med at 
stå der og glo. 
Angrib hende så!

Hun tager
vores bytte.
Det skal hun ikke  
slippe godt fra.«



Side 9.
.

Men Sorte Karls  
mænd er helt væk. 

De hører ikke efter.

De er helt væk i  
Røde Rikke.



Side 10.
.

Side 11.
.

Sorte Karl  
griber sit sværd.

En rå pirat som ham  
gider ikke piger.

Han kan jo bare  
selv ordne hende.



Side 11.
.

Men det er ikke lige til.

Røde Rikke er helt  
umulig at kæmpe mod.

»Så stå dog stille!«  
råber han.

»Jeg kan jo slet  
ikke dræbe dig, 
når du ikke står stille.



Side 12.
.

Side 13.
.

Røde Rikke ler bare.

»Ha,« ler hun. 
»Og du skulle være den grumme, 
grumme Sorte Karl.

Jeg må le! 
Du ligner jo en hval  
med fødder.

Nok snak tyksak!
Vi har vist leget nok!«

Og så laver Røde Rikke  
et smart trick.



Side 13.
.

Sorte Karls sværd  
flyver op i luften.

For kort efter at bore  
sig gennem hans bukser.

Sorte Karl har tabt.



Side 14.
.

Side 15.
.

»Sådan!«  
råber Røde Rikke  
til Sorte Karls mænd.

»Jeres leder 
er færdig!
Nu er jeg kaptajn.

Jeg har altid godt  
kunne tænke mig  
et rigtig skib.



Side 15.
.

Og ikke sådan 
en sølle kano.

Så nu er jeres skib  
mit og jer med.«

Sorte Karls mænd  
smiler bare bøvet.

De virker ikke spor  
kede af at have  
fået ny kaptajn.



Side 16.
.

Side 17.
.

Røde Rikke går  
straks i gang med  
at lægge planer.

Nu har hun både  
et stort skib og  
en masse mænd. 

Nu skal der røves  
noget stort.



Side 17.
.

Snart dukker der  
et nyt bytte op.

Det er et kæmpe skib  
med en masse mænd om bord.

»Det nupper vi!«  
råber Røde Rikke.

»Alle mand på dæk!  
Nu skal der røves!«



Side 18.
.

Side 19.
.

Røde Rikke er i top humør.
Hun vælter glad  
ind over det store skib.

Der er godt nok  
mange mænd.
Men hvad gør det?

Hun har jo et helt skib  
fyldt med seje pirater  
på sin side.



Side 19.
.

Men hvor bliver de af?

Hun kunne godt  
bruge lidt hjælp.



Side 20.
.

Side 21.
.

Og hjælp, det får hun.

Men måske ikke  
lige den hjælp,  
hun havde regnet med.

»Vågn op!  
I sumprotter og  
uldne hårboller!



Side 21.
.

AFSTED MED JER!!  
KÆMP!  
FOR HULEN DA!!!«

Det er Sorte Karl.

Nu er han træt  
af at kigge på  
pige-glade pirater.

»Mage til slatne  
pirater skal man lede  
længe efter!«  
råber han.



Side 22.
.

Side 23.
.

Og så skal du se, at de  
mange pirater makker ret.

Vore venner  
får snart røvet  
det store skib. 

»Sådan skal det være!«  
råber Røde Rikke.

»Os to!« råber hun  
til Sorte Karl.

»Vi er et godt par.
Du kan råbe,  
og jeg kan slås«



Side 23.
.

Og så slår de to pirater  
sig sammen. 

Sorte Karl lover  
at dele alt byttet  
...... sådan da.

For en ægte pirat  
skal man jo 
ikke stole på. 

Og hvis der er noget,  
Sorte Karl er,  
så er det en 
ÆGTE PIRAT.




