
 
 

               RØD     SORT             GUL       BLÅ    GRØN 
 

6 drikke står på dette bord, 
og her hjælper ingen kære mor. 
Den rette drik skal I vælge hver især, 
denne tekst vil hjælpe jer. 
 
De 6 drikke har hver sin virkning: 

1. drik er ufarlig – men hvilken farve har den? 
2. drik kvæler den der drikker – men hvilken farve har den? 
3. drik får vedkommende til at falde i søvn – men hvilken farve? 
4. drik bringer døden – men hvilken farve har den? 
5. drik får én til at forsvinde – men hvilken farve har den? 
6. drik vil få Jer til at smelte – men hvilken farve har den? 

 
A. 1 af dem skal I passe på, 
     hvis I videre i dette spil vil gå. 
     Én drik er meget farlig, en hurtig død I vil få. 
     Men vid da, at den altid lige til højre for Rød vil stå. 
 
B.  Sidste år en masse elever denne øvelse prøved’, 
     desværre fik nogle livet frarøvet. 
     Hør her hvordan det dem gik, 
     lær af deres fejl ud fra denne lyrik. 
 
C.  Lille Lenny tog både en Rød og Blå, 
     blandede dem sammen på må og få. 
     Vi ved ikke, hvilken af dem han drak, 
     vi ved bare, at den i en dyb søvn ham bragt. 
 
D.  Robert var meget forsigtig, 
     han mente, at håbets farve var rigtig. 
     Håbets farve var ikke til gavn: 
     Han smeltede totalt i sin vens favn. 
 
E.  Rasmus var ikke særlig sart, 
     men desværre heller ikke så smart. 
     Han tog 3 drikke fra hylden ned: 
     Det var Sort, Grøn og Hvid. 
     En tilfældig af dem han tog i sin mund, 
     han forsvandt totalt fra dette rum. 
 
F.  Leonard prøvede både en Gul og en Hvid. 
     Men virkningen var ikke spor blid. 
     Leonard en tilfældig af dem drak, 
     den en øjeblikkelig kvælning ham bragt. 
 
G. Vredens farve blev også prøvet 
     af en elev, der var meget øvet. 
     Men surt at gøre i et rum uden senge, 
     for på gulvet sov eleven meget længe. 

Halloween  MB 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Tæl, på dette ”myldrebillede”, hvor mange græskarhoveder, hvor mange flagermus, hvor 
mange hekse, hvor mange kolber med eliksir, hvor mange katte og hvor mange ravne, der er. 



 

 
Uhyggelige gåder… 

 
1. I mørket vil jeg lyse, 
     så små og store gyse. 
     Med rustne lænker rasler jeg, 
     og hjemsøger meget gerne dig, 
     men ved midnatstide kun. 
     Hvem er jeg mon? 
 

 
2.  Med røde øjne flyver jeg, 
     og tørster efter blodet i dig. 
     Om dagen sover jeg i skygge, 
     om natten laver jeg uhygge 
     med lange tænder i min mund. 
     Hvem er jeg mon? 
 

 
3.  Jeg flyver både dag og nat, 
     du kender nok min sorte hat. 
     Jeg har frygtelig grimme tænder 
     og væmmelige vortede hænder. 
     Min gamle kost vil flyve kun. 
     Hvem er jeg mon? 
 

 
4. Jeg hyler højt i fuldmånens skær, 
     og hvis du kommer mig for nær, 
     så bider jeg dig til blods, 
     og skynder mig væk til fods. 
     Om dagen er jeg menneske, om natten en slags hund. 
     Hvem er jeg mon? 
 

 
5.  Trylleremser her og der, 
     magi til alle og enhver. 
     Jeg forvandler hver og én 
     til tudser eller måske til sten. 
     Måske kan jeg hjælpe i nødens stund… 
     Hvem er jeg mon? 
 

 
OPGAVE: Løs gåderne i grupper. Lav derefter 2 uhyggelige gåder. Bagefter 
skal de andre gætte jeres gåder, og I skal gætte deres. Der gives point for 
løste opgaver, hurtigste tid og gættede gåder. Gruppen med flest point 
vinder. 


