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Halloween 
aften

 
 Ved fuldmåne

tid
 
 

Ved midnats
tid

 
 

Lige før 
solopgang

 

Under den 
værste storm

 
Længe

længe siden
 

En frygtindgydende
Zombie

 
 En heks fyldt med

ulækre slimede
vorter

 
 

En meget 
blodtørstig vampyr

 
 

Et venligt
meget genert

spøgelse
 
 Et grønt 

en-øjet
monster

 

Et raslende
grønligt skellet

 

Et mørkt hjemsøgt
og faldefærdigt slot

 
 

 En forladt og
tåget kirkegård

 

Slå-en-Halloween
Historie

Et lille skævt hus
med en klam lugt 

af død og mug
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En uhyggelig
larmende og mørk 

skov
 
 Et labratorium fyldt

med tudser, heksehår,
afklippede negle og

rådenskab
 
 En forladt børne-

have, som er blevet
overtaget af spøgelser

 
 

Du skal ud på 
en farlig rejse med

gys og gru
 
 Din bedste ven 

var forsvundet og du 
m̈å ud og lede

 
 En lille mus er i stor

fare. Mon nogen når
at rede den?

 
 Et hemmeligt uhyggeligt

mysterium skal løses
inden nogen kommer

i fare
 
 En magisk trylle-

stav dukker op og den 
tryller alt slik om til ækle 

bussemænd
 
 

Et sødt lille spøgelse
var fanget i en svær
labyrint med farlige

udfordringer undervejs
 
 



skab din historie her
Dit navn: _____________'s uhyggelige Halloween historie

Det var_______________________________ (indsæt tidspunkt) og intet var helt
som det plejede at være. Vinden rev i træerne og lavede nogle uhyggelige
knirkelyde, som sendte et gru igennem luften. Jorden var klam og fugtig.  Det
var tydeligt for enhver, at det ikke var en helt normal dag. Noget var helt
anderledes og skræmmende.

_________________ (indsæt hovedperson) bevægede sig ned af gaden med
retning imod ______________________________________ (indsæt sceneriet).  Du
gøs ved tanken om hvad, der mon gemte sig derinde. Du kunne ikke lade være
med, at sidde med uro i kroppen og en klump i halsen over hvad, der mon ville
ske. 

Pludselig gik det op for dig, at _________________________(indsæt konflikten)
Du var meget bange og vidste ikke hvad du skulle gøre. Du havde allermest lyst
til at gemme dig og undgå at se konflikten i øjnene. 

Pludselig begynder din krop at spjætte! du vågner, Det hele var bare en ond
drøm. Pyhhh, men du kan ikke lade være at tænke på hvad, der mon var sket
hvis ikke du var vågnet....
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Skriv din egen historie
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