


Men inget hjälper.

De försöker på olika vis att 
locka ut draken ur grottan.

usch då. Allt 
sot får det att 
killa i nosen.

atjiii!!!

Nä! Inte gå in!

Vi kanske får 
gå in och kika.

Kan vi inte skrämma 
ut den istället?

Nej, då blir den rädd. 
En rädd drake är en 

farlig drake.

Den verkar inte höra.Kom ut! Vi vill 
prata med dej!

Hallå!
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Nu blev det visst 
fart på draken.

Värre är det för Skalman 
som inte hann undan.

Hjälp!Jag tror att den 
har upptäckt oss.

Puh! Vi klarade oss.

Det var nära ögat.

?
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Drakel går till slut med på att följa med ner från berget och försöka 
lösa bråket med folket i staden. Men riddar Råbiff då? Han behöver få 
sin fot omplåstrad, men kan inte gå själv.

Lovar du att inte 
bråka mer?

På hedersord.

... få!

Aaaj aj aj 
aaaj aj 
aj!!!

Dumt med vapen. Alltid nån
                           som blir skadad.
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De kommer 
till platsen 
med de brända 
rustningarna.

Vad tror du hände 
egentligen?

Jo, det var några riddare 
som ville slåss. Jag råkade 

liksom blåsa lite eld ...

... och då kom de på 
att de sprang fortare 
utan sina rustningar.

Javisst, ja. Vägen 
är ju igenproppad 

med stenar.

Då måste vi 
ta den långa 
omvägen igen.

Nä, jag har fortfarande 
dunder-styrka kvar. Jag kan 
röja vägen.

Vi får fråga 
Drakel.
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Den träffar 
Bamse som är 
dunder-laddad.

Någon kastar en sten mot Drakel.

När de når staden möts Bamsegänget 
av rädda och arga stadsbor.

Nu vet Bamse och hans vänner att Drakel 
är en snäll drake. Men vad kommer folk 
i staden att tycka om besöket?

Det där var 
dumt gjort.

Var inte rädd. 
Jag låter dem inte 

göra dej illa.

Nä, jag 
vågar inte.

Hjälp, där 
kommer hon!

Bort med Blistro!

blistro kommer! blistro kommer!
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En timme senare kommer herr och 
fru mummel hem.

Oj-oj-oj! Milda rabatter! Har 
du sett på maken?

Ja, uj-uj-uj!

Det är den förpillade 
saxens fel.

Gardinerna är klippta som kuponger.

Så ja! Ta det lugnt! Gardinerna var 
       slitna. Det var dags 
              att byta dem.
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Jag kastar lapparna 
i soptunnan.

Se där är fru mummel! Vad har hon 
      i famnen?

Ser ut som 
tygbitar.

Du ska väl inte 
slänga dem?

Jo ...

Men de är ju exakt lika stora. 
Precis vad jag behöver till 
lapptäcket som jag syr.

Har du sett, gubben min? De köpte 
tygbitarna. Nu har vi pengar så 

vi kan köpa nya gardiner.

Vad bra! Men det är nog bäst att 
du gör dej av med saxen först.

Får jag köpa 
dem?

Ja-javisst!

Du har rätt, gubben! Vi behöver 
                            nya gardiner.
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  20 vinner 
biobiljetter
 på sidan 2

en märklig julklapp

Biopremiär den 
21 december!

det knackar på dörren hos Bamse. Vad? Är det ingen här?

Vad är det där för fotspår?
Och ett litet paket?

märkligt. Fotspåren leder fram till dörren 
men slutar tvärt. 

Det är som 
om den som 
knackade 
har gått 
upp i rök.




