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KAPITEL 13: TILBAGE IGEN
Indled med dialog om, hvad børnene får øje på på billedet. 
Kald derefter på Marie: Marie, Marie, Marolle – kom frem, så vi ikke bliver kolde!

Hej med jer. I dag vil jeg fortælle jer om, hvordan det gik, da vi endelig kom tilbage til Kong Grøns rige med 
Bissebøvsens mor. 
Inden jeg fortæller, så skal vi lige varme vores kroppe op. I skal bruge jeres kroppe, så fortællingen kan blive 
rigtig god. Først strækker I jeres smukke vinger...
Nå! Har I ingen vinger! Nej, det er da også rigtigt! Hvis I ikke har vinger, hvad kan I så strække? 
Hjælp mig med at komme med ideer til opvarmning – hvad kan vi gøre for at blive rigtig varme og klar?

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Bissebøvsens mor hoppede ned fra sin luftballon og løb hen mod Bissebøvsen for at kramme ham. Men 
det var ikke den rigtige bissebøvs, hun løb hen mod. Alle dyreungerne var jo tryllet om til bissebøvser, og de 
falske bissebøvser blev virkelig bange for det store damemonster, så de løb alt, hvad de kunne.

Nu skal de voksne være bissebøvs-mødre, som prøver at fange jer små bissebøvser og kramme jer. Når I bliver 
krammet, skal I sætte jer ned, til der kommer en ven og hiver jer op, så er I med igen.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Endelig fandt Bissebøvsens mor ud af, hvad der var galt, og så tryllede hun alle dyrebørnene tilbage til deres 
rigtige form. Og nej, hvor blev dyreungerne og deres forældre glade for at kunne kende hinanden igen. De 
skyndte sig hen mod hinanden.

Nu skal I bevæge jer så hurtigt, som I kan, som de forskellige dyr, I kan se på billedet: hop som haren, kryb 
som slangen osv. Find sammen to og to eller tre og tre. En af jer skal være forældrene, mens den/de andre 
er dyreunge(r). Aftal hvilket dyr I skal være, og gå et godt stykke væk fra hinanden. Se nu, hvor hurtigt I kan 
komme hen til hinanden. Bliv ved, til I har bevæget jer som alle dyrene.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Nu var der kun én bissebøvs tilbage – den rigtige bissebøvs. Hans mor krammede ham i laaaang tid. Da 
Bissebøvsen fik øje på Øvsebøvsen, blev han rød af raseri og løb hen og klaskede ham i numsen. Nu gik den 
vilde jagt mellem de to brødre, som prøvede at slå hinanden bagi.

Prøv at danse rundt om hinanden og se, hvor mange gange I kan komme til at daske den anden i numsen, 
mens I prøver at undgå, at I selv får et dask i numsen. Husk: ikke hårdt, bare et lille dask!

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Pludselig standsede Øvsebøvsen. ”Ok, hold op med at slå! Jeg indrømmer ... Det var mig! Det var mig, der 
skubbede Bissebøvsen ud over kanten på luftballonen”, hylede han. ”Det er bare fordi, at min mor bedre 
kan lide ham, fordi han er lille og åbenbaret meganuttet. Hun kan bedre lide ham end mig”, hylede han og 
græd og græd. ”Jeg er en ond øvsebøvs!!!”  Alle blev helt stille og kiggede på Øvsebøvsen.

Hvad ville I gøre nu, hvis I var Bissebøvsen og hans mor? Øvsebøvsen har jo gjort noget virkeligt dumt, men 
han er også rigtig ked af det.

Bissebøvsen gik hen til storebror, Øvsebøvsen, tørrede hans øjne og aede ham på ryggen, og det gjorde 
deres mor også. ”Ok, ok”, sagde Bissebøvsen, ”tilgiv, tilgiv, ikke mere græd!” Bissebøvsens mor sagde, at 
hun elskede både Bissebøvsen og Øvsebøvsen højt. ”Det var slemt, det du gjorde, men det var godt, at 
du sagde det, min søde øvsebøvs”, sagde hans mor, og så tryllede hun Kong Grøns rige pænt igen, og alle 
dyrene klappede og hoppede af begejstring.

Klap så højt, I kan, mens I hopper så højt, I kan.

”Uha, tilgivelse er godt”, sagde Larvemobilen og smilede til Hoppeline og Frækkefrø, “jeg har vist også 
opført mig lidt dumt en gang imellem på turen. Kan I tilgive mig for det?” spurgte den. “Selvfølgelig kan vi 
da tilgive dig”, sagde Hoppeline og Frækkefrø i kor, “vi havde da aldrig klaret det uden dig”. Larvemobilen 
blev helt grøn af stolthed og råbte: “Jeg er så glad og fri og fuld af energi!!!” “Det er godt”, sagde Kong Grøn, 
“for nu skal vi have fest. Skynd dig tilbage til monstrenes by og hent Professor Pindsvin. I andre kan samle 
mad i naturen og pynte op og finde musik imens”.

Skal vi ikke også lave en fest? Har I nogle ideer til, hvordan vi kunne lege fest? En ting vi helt sikkert skal, det 
er at danse til en masse god hoppelinemusik. Sæt musik på!

Bissebøvsen, Øvsebøvsen og deres mor blev til festen, men så tog de hjem til monstrenes by igen. Pro-
fessor Pindsvin lavede sin egen skole i Kong Grøns rige. Og Hoppeline, Frækkefrø og jeg, vi leger tit med 
Larvemobilen, for vi er blevet rigtig gode venner.

Nu vil jeg slutte fortællingen og sige farvel, måske kommer jeg igen en anden gang. Pas godt på hinanden. 
Skal vi ikke sige farvel en sidste gang med energiøvelsen: 
Kom tæt ind til mig, og tag hinanden i hænderne. Gå baglæns, mens I puster, præcis som om I pustede en 
kæmpe ballon op. Når jeres arme er helt strakte i en kreds, så løber I først den ene vej, mens I tæller til 10, og 
derefter den anden vej, mens I tæller til 10. Så sætter I jer på hug og siger i kor: Jeg er glad og fri og fuld af 
energiiii ! På ordet energi hopper I op i luften og strækker armene, så højt I kan.


