
Side 1.
.

Kirsten Ahlburg.

Tor
 vil spøge.
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Side 2.
.

“Jubi,” råber Tor . 
“Jeg er 
helt hvid. 
Nu kan jeg 
rigtig spøge.”

Tor flyver 
op og ned. 
Han er lille 
og hurtig. 



Side 3.
.

Tor flyver 
hen ad gaden. 
Han flyver 
ind foran folk. 

“Bøh,” råber han. 

Men folk 
har travlt. 
De ser 
ham ikke. 



Side 4.
.

Så ser han 
et hus. 
Der er lys 
i stuen. 

Tor flyver ind. 
Han flyver 
hen til en pige.
Hun sidder i sofaen
og læser. 

“Bøh,” råber Tor . 

Han råber så højt, 
han kan. 



Side 5.
.

Men pigen 
hører ham ikke. 
Tor flyver 
op og ned. 

“Bøh. Buh. 
Uhu,” råber Tor .

Men pigen 
læser bare videre. 



Side 6.
.

“Øv,” siger Tor . 
“Jeg dur ikke 
til at spøge.”

Så ser Tor 
en kat. 
Den ser Tor 
og hvæser højt. 
Tor bliver bange. 
Han flyver 
op under loftet. 

“Hjælp,” råber han. 

Men ingen 
hører ham. 



Side 7.
.

“Der er noget galt”,
tænker Tor . 
“Folk bliver 
ikke bange. 
Men jeg bliver 
bange for katten”. 

Tor sætter sig 
ved pigen. 



Side 8.
.

Hun ser 
ned i bogen. 
Tor ser også 
ned i den. 
Han kan 
ikke læse. 
Men han kan se 
et foto. 
Det er et slot. 

Tor får 
en ide. 
Han vil 
finde et slot. 
Så vil han 
lære at spøge. 



Side 9.
.

Tor flyver 
ud i natten. 
Han flyver 
gennem en skov. 
Han flyver længe. 
Så ser han 
et slot. 

Tor flyver 
op til det. 
Der er 
helt mørkt. 
Vinden hyler. 
En ugle tuder. 

“Det passer til mig,”
siger Tor . 



Side 10.
.

Han flyver 
op i tårnet. 

“Hvem er der?”
lyder en stemme. 

Tor bliver bange. 
Han farer sammen. 

“Ha, ha. 
Du blev 
nok bange.”



Side 11.
.

Tor vender 
sig om. 
Han ser 
en stor mand. 

“Hvem er du?”
siger Tor . 

“Jeg er Greven. 
Jeg har boet 
her i 300 år. 
Det er mit område. 
Du må spøge 
et andet sted!”



Side 12.
.

“Men jeg kan
ikke spøge. 
Ingen ser mig. 
Ingen bliver bange. 
Ikke engang 
en kat.”

“Ha, ha, ha. 
Ikke engang en kat,”
griner Greven. 

Tor bliver flov. 



Side 13.
.

“Nej, den hvæser bare,”
siger Tor . 
“Må jeg ikke 
bo her? 
Du kan lære 
mig at spøge.”

Greven tænker 
sig om. 



Side 14.
.

“Ja, her er 
lidt ensomt. 
300 år alene. 
Det er lang tid,”
siger Greven. 
“Du kan lære 
mange ting. 
Se her.”

Greven flyver 
gennem væggen. 

“Hov, hvor er du?”
siger Tor . 



Side 15.
.

“Her,” griner Greven 
oppe fra loftet. 

Greven flyver 
forbi en lampe. 
Lyset bliver tændt. 

“Pas på. 
Der kommer nogen,”
råber Tor . 



Side 16.
.

“Ha, ha. 
Det er bare mig,”
råber Greven. 

“Kan du styre lyset?”
råber Tor . 

“Ja, og vinden. 
Se!”

Greven flyver 
forbi et bord. 
Tor mærker 
en kold vind. 
Så flyver noget papir 
på gulvet. 



Side 17.
.

“Hvor er du god,”
råber Tor . 

Greven smiler stolt. 

“Ja, jeg har øvet 
mig længe.”

Tor ser glad 
på Greven. 



Side 18.
.

“Vil du lære 
mig det hele?”

“Med glæde,” siger Greven 
og bukker. 

Så er han væk. 

“Bøh,” siger Greven. 



Side 19.
.

Nu står han 
bag Tor . 

Tor vender sig om 
og smiler. 
Han er glad. 
Han skal 
lære at spøge. 
Og så endda 
på et slot! 


