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Side 2.
.

Side 3.
.

Det var i gamle dage.
To mænd sad i skoven.
Den ene hed Max.
Han var meget høj.
Den anden hed Mik.
Han var ikke så stor.



Side 3.
.

De havde været i krig.
Nu var krigen slut.

De drak vin.
Meget vin.
De var ret fulde.

Mik og Max sang højt.
“Slut! Slut! Slut!
Ikke mere krig!”

Krig er ikke sjov.
Så de var glade.



Side 4.
.

Side 5.
.

Max smilte.
“Lad os spille!”

“God idé,” 
sagde Mik.
Så gik de i gang.
“Nej!” 
sagde Mik.
“Du vandt.”

Ja, sådan var Max.
Han vandt altid.
“Øv,” 
råbte Mik.



Side 5.
.

“Du vandt igen.
Jeg vil også vinde.
Jeg slår en sekser.”

Han ville slå hårdt.
Det hjalp måske.



Side 6.
.

Side 7.
.

Mik slog.
“Ups!” 
sagde Max.
“Den røg for langt.”
Hans terning 
fløj af sted.
Lige ind i busken.

“Av!” 
lød det.



Side 7.
.

“Hvad var det?” 
sagde Mik.

“Hvem kaster?” 
sagde busken.
“Øh,” 
sagde Mik.
“Det var mig.”

Mik og Max 
var bange.

Det havde de 
aldrig set.
En busk
der taler!



Side 8.
.

Side 9.
.

Busken rørte på sig.
En lille mand kom ud.
Mik smilte.
“Det var bare en dværg.”

“Pyh,”
sagde Max.
“Jeg kan
klare dværge.
Men buske, 
der taler….
Det er for sært.”



Side 9.
.

“Bare en dværg?”
sagde den lille mand.
“Hvad bilder 
I jer ind?”

Mik blev ked af det.
“Det var ikke med vilje.”
Den lille mand fnøs.
“Ja! Ja! Ja!
Nok om det!”



Side 10.
.

Side 11.
.

Han var vildt sur.
“Hvad ønsker I?”
“Øh,” sagde Max.
“Hvad mener du?”
Den lille mand råbte højt.



Side 11.
.

“Jo, for dulen da.
I har tre ønsker.
Sådan er det.
Når man møder
en nisse, altså.
Det ved alle.”

Mik blev glad.
“Er du en nisse?”

Nissen blev rød 
i fjæset.
“For syv sytten!
Du er ikke 
særlig hurtig?
Ønsk nu noget!
Jeg har ikke 
hele dagen.”



Side 12.
.

Side 13.
.

Mik og Max 
grinte højt.
Det her skete ikke 
hver dag.

Mik tog hånden op.
“Helle for 
at ønske først!”

“Hej! Hej!”
råbte Max.
“Vi har kun tre ønsker.
Et hver. 
Og et fælles.”
“Ja, ja,” 
sagde Mik.



Side 13.
.

“Bare jeg må 
ønske først.
Jeg har et 
rigtig godt et.”

Mik så lumsk ud.
“Slut med altid at tabe.
Jeg vil være en 
heldig kartoffel!”



Side 14.
.

Side 15.
.

Nissen gav et knips.
Og VUPTI!

“Åh nej,” 
græd Mik.
“Se mig nu!”

“Hvad klager du over?” 
sagde nissen.
“Du fik dit ønske.”

“Hvad mener du?” 
råbte Mik.
“Se mig.
Synes du,
jeg er heldig?”



Side 15.
.

Nissen blev sur.
Han gav Mik 
hans terning.
“Prøv at slå.”
Mik græd.

“Nej tak.
Jeg har ikke lyst 
til spil.”
“SLÅ!” 
skreg nissen.



Side 16.
.

Side 17.
.

Mik slog. 
Det blev en sekser.
Igen! 
Og igen!
Og igen…. 
Hele tiden.
“Hvad sagde jeg?” 
sagde nissen.
“Du er en 
heldig kartoffel.”

“J… jamen,” 
græd Mik.
“Det er bare noget, 
man siger.”



Side 17.
.

“Ha! Ha! Ha!”
Grinte Max.
“Det sker, 
når man ikke tænker.
Men sådan er det.
En soldat er god 
til kamp.
Men vi er ikke
særlig kloge.”

“JA,” sagde Max. 
“Jeg vil være klog.
Men jeg vil
mere end det.
Jeg vil have 
en stærk vilje.
Og så bruge den klogt.
Jeg ønsker: 
At have ben i næsen.”



Side 18.
.

Side 19.
.

“Det skal du få,” 
sagde nissen.
Og VUPTI.
Var det sket.

“ARGH!” 
skreg Max.
“Hvad har du gjort?”
Max sagde ikke mere.
Det var svært 
at snakke.
Sådan med ben
i næsen.



Side 19.
.

Nissen blev mere vred.
“Du ville have ben 
i næsen.
Det har du fået.”
Max havde våde øjne.
“Det er bare noget, 
man siger.”

Nissen blev gal.
“Nu må I styre jer.
I får, 
hvad I ønsker.
Og så bliver 
I bare sure.
Ved I hvad? 
Nu går jeg.
Det sidste ønske.
Det kan I 
godt glemme.”



Side 20.
.

Side 21.
.

“STOP!.” 
Skreg Mik og Max.
“Giv os det 
sidste ønske!
Vi vil være
os selv igen.”
Nissen gik bare.
Han var 
træt af dem.

Han pegede 
sin finger.
Og VUPTI.
Mik og Max 
var som før.
Max’s ben var væk.
Mik havde fået 
sin egen krop.



Side 21.
.

Og der stod de så.
Lige så dumme 
som før.
Ja, hvad er det, 
man siger.
De havde fået
en lang næse.
Eller hvad?

Ikke sådan rigtig.
Det er bare noget, 
man siger.


