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KAPITEL 2: HEKSEN HIKSE

Er I klar til at kalde på Marie, så vi kan komme videre på vores tur gennem den store mørke skov?
Børnene kalder på Marie, som kommer frem.

Hej med jer børn. Det var godt I kaldte, for Draculine venter jo stadigvæk på at få sin tand tilbage fra Heksen 
Hikse. Inden jeg fortæller videre på historien, så skal vi lige allesammen varme op, så vi bliver varme i hele 
kroppen. Er I klar?

OPVARMNING

Det var ved at blive mørkt, og Hoppeline og Frækkefrø var stadigvæk ikke nået frem til heksen Hikse´s 
hus, men nu var de altså så trætte, så de lagde sig til at sove. Men mens de sov, kom der nogle monstre 
listende, og de lavede ballade.

Kan I lægge jer ned, og lade som om I sover. Hvis I bliver prikket af et monster, så skal I selv op og være et 
monster.

LEGER TIL MONSTERSANGEN

Endelig blev det morgen, og Hoppeline og Frækkefrø gik videre. Pludselig kunne de høre nogle uhyggelige 
lyde. Der var en der sagde: BOOOOOOO, og der var en der sagde BØØØØØH. Det var de to spøgelser Boo og 
Bøh, som var ude at flyve deres morgentur. ”Hej med jer”, sagde Boo og Bøh. ”Hvad laver I her i den store 
mørke skov?” ”Vi er på vej hen til Heksen Hikse´s hus – ved I hvor det er?” ”Ja det ved vi godt…men vi siger 
det ikke, før I leger med os, vi keder os nemlig, for der er aldrig nogen, der vil lege med os, bare fordi vi er 
spøgelser.” Boo og Bøh lød helt triste, så Hoppeline og Frækkefrø sagde ja til at lege en leg.

Det er da synd for Boo og Bøh, at ingen vil lege med dem. Skal vi ikke være gode kammerater og tage dem 
med i legen? Er I klar til at lege en leg med Boo og Bøh? Vi skal lege fangeleg. Boo og Bøh skal fange jer. Hvis 
I bliver fanget, så skal I stå helt stille til en af de andre børn kommer og giver jer et kram. Så må I løbe igen. 
Er I klar?
De voksne er spøgelserne Boo og Bøh, leges som ståtrold – bare med kram i stedet for at kravle igennem 
benene.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

”NU har vi leget, vil I så ikke godt være søde, at fortælle os, hvordan vi finder frem til heksen Hikse´s hus,” 
spurgte Hoppeline og Frækkefrø. ”Jo det vil vi gerne. I skal bare gå 10 skridt frem, 3 skridt til højre, 2 skridt 
tilbage, 5 skridt til venstre, dreje en omgang rundt om jer selv og klappe 7 gange i hænderne…så er I der. 
God tur” sagde Boo og Bøh og fløj væk. ”Hold da op”, sagde Hoppeline. Kan vi huske alt det?

Vil I hjælpe Hoppeline og Frækkefrø med at nå frem til Heksen Hikse´s hus. Hvad skulle man gøre?
Nu går alle 10 skridt frem, 3 skridt til højre, 2 skridt tilbage, 5 skridt til venstre, drejer en omgang og klapper 
7 gange i hænderne – vi hjælper hinanden med at huske hvad vi skal

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Endelig var Hoppeline og Frækkefrø nået frem til Heksen Hikse´s hus. De kunne høre, at hun var hjemme, 
for hun stod og sang. Hoppeline og Frækkefrø listede sig helt tæt hen på huset, så de bedre kunne se efter 
Draculine´s tand.

Kan I alle sammen liste hen til Hikse´s hus – husk at være helt stille, så hun ikke opdager jer.

ALLE LISTER HEN TIL HUSET

Da Hoppeline og Frækkefrø kom tættere på, kunne de se at Draculine´s fine mælketand hang i en halskæde 
rundt om halsen på Hikse. Det var en rigtig fin lille hugtand. Hoppeline og Frækkefrø bankede på, og Hek-
sen Hikse råbte: ”kom ind”. Inde hos heksen Hikse var der faktisk rigtig hyggeligt. ”Hvad vil I?” gnækkede 
Hikse. ”Vi er kommet for at hente Draculine´s hugtand, som du har taget. Hvis hun ikke får den tilbage, 
så kan hun ikke putte den under puden, og så kommer tandfeen jo ikke.” ”Men jeg er jo så pæn med den 
halskæde”, sagde Hikse. ”I får den kun, hvis I er rigtig modige, og hvis I kan gætte, hvad der er gemt i mine 
græskar…tør I det?”

Nu er vi altså nød til at hjælpe, så Draculine kan få sin tand. Hvem tør prøve at stikke hånden ned i det første 
græskar? Sanseleg. 3 græskar – en ting gemt i hver. Kan børnene gætte hvad det er? Lad indmaden blive i 
græskarret, så det bliver vådt og slimet at få hånden ned i…man må ikke kigge ned.

GIV PLADS TIL LEG OG BEVÆGELSE!

Nu havde Hoppeline og Frækkefrø gættet hvad der var i de 3 græskar, så heksen Hikse tog halskæden af, 
og gav tanden til dem. ”Undskyld jeg tog tanden. Det var vist ikke så pænt gjort.” ”Tror I ikke at Draculine, 
edderkoppen Eigil, flagermusen Flakse, monstrene og spøgelserne Boo og Bøh kunne tænke sig, at komme 
hjem til mig. Så kunne vi holde en kæmpe halloweenfest?” ”Det lyder som en rigtig god ide,” sagde Hoppe-
line. ” Så kan du jo også selv give Draculine hendes tand og sige undskyld til hende”….

Og sådan gik det til, da Draculine fik sin mælkehugtand tilbage…men inden halloweenfesten kan begynde, 
må vi hellere lige lave vores energicirkel. Er I klar?

Slut af med energicirkel
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