
Spídsnoescrrrc ot
L".k Nese-uhyret

En dag Spidsnaserne kommer ind pà politi-
stationen for at sige hej til deres gode ven
Politimester Polsetud, sidder han med dybe

rynker i panden og snakker i telefon.
- Hvad siger De, Froken Fladnase? Er der et

uhyre, som stikker nasen i Deres skraldespand?
Nà, javel. Jamen, vi skal strals undersoge
sagen. Farvel Froken Fladnase.

Politimester Polsetud sukl<er. Det er den tiende
telefonopringning i dag fra folk, som mener at
have set et uhyre med en stor n&se.

- Sikke noget pjat, siger Benny. - Der findes
ingen uhSrrer med store naser.
- Jo, der gor. Det er Lock Nase-uhyret, siger

Politimester Polsetud og peger pà sit store kort
over Lock Nase-soen, hvor uhyret bor. - Kom,
vi bliver nodt til at prove at fange det u}yre ...
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De gàr af sted gennem byen, men der er ingen
uhyrer at se. Den forste, de skal besoge, er
Ludvig Langnase, som mener at have set Lock
Nase-uh.yret pà sin bo ndegà rd.

- Goddag Ludvig Langnase, siger Politimester
Polsetud^

- Goddag, snofter Ludvig Langnase. - Se,

Lock Nase-uhyret har spist vores gulerodder,
sà hestene kan ikke fà deres frokost.

Sikke en katastrofe. Spidsnaserne fàr oje pà
nogle store spor i jorden, som forer hen til
slikfabrikken.



Uden for slikfabrikken hoÌder en stor tom last-
bil, og Knud Karameltud bliver meget glad for
at se politimesteren og Spidsnaseme.
- Uhyret har spist alle karamellerne, siger

Knud Karameltud og peger pà den tomme last-
bil. - Hvad skal alle byens smà Spidsnreser nu
gore? Nu kan de ikke fà nogen karameller!

Spidsnaserne ser sig om til alle sider, og igen
fàr de oje pà nogle spor. De forer direkte hen til
svommehallen.



Uden for svommehallen stàr livredderen, Fatter
Fiskenase. Han fortreller alle, som kommer med
deres badetoj, at de ikke kan komme ind og
svomme. Lock Nase-uhytet har nemlig varet
der, og det plaskede sà meget, at der ikke er
mere vand tilbage i bassinet.

- Sà uhlret ud til at vare meget farligt? spor-
ger Olga og ser lidt nervos ud.

- Det ved jeg ikke, siger Fatter Fiskenase. - Det
var i hvert fald meget stort, og det var helt vàdt,
da det gik sin vej.
Fatter Fiskenase peger, og Spidsnaserne og

politimesteren folger de vàde fodspor. Hvor mon
Lock Nase-uhpet gik hen, da det var vàdt?



De kommer hen til stranden. Alle badegasterne
har pakket deres hàndklader, for midt pà stran-
den er et kampestort hul i sandet. Her har Lock
Nase-uhget Ìigget og solet sig.

- Jeg har aldrig set sà stort et uhyre, siger en
mand.

- Seiv N/ESEN var kampestor, siger en lille
pige og peger pà sin egen lille nase.

Spidsnaserne og Politimester Polsetud tanker
sig godt om. Hvor mon uh;,'ret kunne finde pà
at gà hen? Hvor er det sjoveste sted i byen?
I det samme ringer Politimester Pslsetuds

mobiltelefon. Det er Onkel Orla, som lyder
meget g1ad. Han siger, at de skal skynde sig
hen i ...



... TIVOLMoT trenk engang: Onkel Orla har
inviteret Lock Nase-uhyret i tivoli, og nu sidder
han pà ryggen af Lock Nase-uhlnet oppe pà
toppen af rutsjebanen, og de griner begge to
sà meget, at hele rutsjebanen er ved at stjrrte
sammen.

- Hej Onkel Orla! ràber Benny glad. - Hvordan
har du fanget Lock Nase-uhyret?
- Jeg modte bare uhyret pà gaden, og sà spurg-

tejeg, om det ikke ville med i tivoli og kore i
rutsjebane, griner Onkel Orla. - Vil I ilke med?

Det vi1 Spidsnaseme og Politimester Polsetud
geme, for de kan tydeligt se, at Lock Nase-
uhyret slet ikke er spor l'arligl.

Og sà inviterer de hele byen til en kampe Lock
Nase-uhyrefest i tivoli: Bàde Ludvig Langtud
og hans heste og Froken Fladnase og Knud
Karameltud og Fatter Fiskenase og alle foÌkene
fra stranden. Lock Nase-uhyret har haft en dei-
lig dag og synger en sang med sin hoje stemme,
som er sà sjov, at de alle sammen er ved at trille
omkuld af grin. Og de fàr is og polser og ràber
hurra, fordi de nu alle sammen er blevet gode
venner med Lock Nase-uhyret.







Og da festen er slut, gàr de alle sammen hjem
i seng.

- Tror du, Lock Nrese-uhyret er gàet hjem til
sin so for at sove nu? sporger Oìga.

- Ja, det trorjeg, siger Benny. - Det var godt,
at det var sàdan et sodt uhyre.
- Ja, siger Olga og smilet - Godnat og sov

godtl


