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Energislugere – og hvordan man fanger dem



Det tager mange år at blive 
energijæger, men denne bog 
er et godt sted at starte. Der 
medfølger store eventyr og 
strabadser. Tror du, at du 
kan klare det?

Hilsen din nye ven, Kaptajn 
Globus



Energislugere er nogle snedige, 
små bæster. Man ser dem 
næppe, hvis man ikke ved, hvad 
man skal kigge efter.



Hold øje med maskiner, himstregimser 
og apparater. Der finder du vores 

finurlige, små kammerater.



Elo er en frækkert, den værste vi endnu har 
set, han og hans sitrende brødre elsker 

elektricitet



Varna er en dovenlas, ååååh! Hun har så runde 
kinder. Hun og hendes veninder findes altid der, hvor 

varmen den forsvinder.



Som for eksempel denne børnehave:

Her ved Elo og Varna præcis, hvad de skal lave…



I et rum, hvor ingen 
befinder sig, fjoller Elo og 

brødrene rundt. De 
gynger i en glødepære 

som er tændt helt uden 
grund

En kaffemaskine står 
stadig tændt, færdig med 
at sprutte og larme. Elo 
danser disko omkring, 
og slubrer dens el og 

varme



Under et åbent 
vindue, langs 
børnehavens mur, 
ligger Varna og 
suger varmen ud, 
mens hun tager sig 
en lille lur

Ovenpå en glohed radiator, gemt væk under 
vasketøjet, daser Varnas veninder dovent. Hvem er 

den næste der får sig en på øjet



Så får vi vækket veninderne. ”radiatoren 
står på 5! Så er det slut med at slumre. 

Det er på tide i går hjem”

Gad vide, hvem der mon har ladet vinduet 
stå på klem? Siger jeg til min bedste ven, 

Blitz, Og lukker det igen



Hvis ingen børn leget herinde må lyset 
være slukket! Nu trykker vi på 

kontakten. Så festen bliver lukket

Kaffen kommer op i kop, og resten på en 
termokande, for syv skumsprøjtende 

skuder, hvor er den skoldende hed! Jeg 
kom næsten til at bande!



Nu er energislugerne fanget. Så fik vi sat dem 
på plads. Nu sidder de stimlet sammen og 

surmuler i et syltetøjsglas.



Børnehaven er endelig reddet, og jagten 
til ende bragt! Men nu, hvor vi må 
forlade jer, må I også være på vagt!

Du tænker nok: Hvad 
skal der dog ske med de 
stakkels, små 
energislugere? Nu hvor 
de ikke kan snylte på 
vores varme stuer



Nogle kan slippes ud i 
den store, hede ørken. 
Her kan Varna dase frit 
og rigtig nyde tørken

Andre trives bedst i en sydende, 
lummervarm kilde. Her kan Varnas 

veninder fnise, og lade boblerne trille.



Hvad med Elo, den sitrende 
galning? Han er jo en ustyrlig fyr, 
fiser rundt på himlen og danser i 

tordenskyer

I det store og det hele er energislugere gladest i det fri, 
for når alt kommer til alt, er de jo bare energi



I kahytten får vi et velfortjent hvil. 
Som du ser, har jeg allerede lagt mig. 
Lukker endelig øjnene i med et smil, 
mens blitz slukker for alle kontakter



At være en energijæger 
er ikke så svært: Bare 
husk på, hvad du har 

lært.



Aktivitet: Klip en energisluger



Voksentip: Sæt de udklippede energislugere op i børneinstitutionen på 
de steder der er mest udsatte for energislugerangreb



Aktivitet: Farvelæg en energisluger



Voksentip: Print siderne ud, så der 
kan farves energislugere i det 

uendelige



Kaptajn Energillo Globus blev født på en skonnert i det caribiske 
hav hos sørøverbanden ”de røde hunde”.

Blitz er en ugle fra amazonasjunglen i Brasilien. Den er Kaptajn 
Globus’ bedste ven og følger ham på alle hans mange eventyr

Globus og Blitz har en mission i livet: At redde planeten og dens 
fantastiske natur ved at bekæmpe energislugerne Elo og Varna

Nu har Globus og Blitz vendt deres blik mod Danmark: 
Dette venlige, men dog magelige folkefærd i nord kommer 
nemlig alt for tit til at invitere energislugerne indendørs. Så 
er der kun en ting at gøre… Lad energijagten begynde!
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