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Kirsten Ahlburg.

Kæmpen
 Jæt.
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Side 2.
.

Side 3.
.

På et bjerg
bor en kæmpe.
Det er
kæmpen Jæt.

Han er høj
som et bjerg.
Håret er langt
som en flod.
Hans øjne er store
som søer.



Side 3.
.

Folk er bange
for Jæt.
Hver dag
ryster jorden.
Det sker,
når Jæt går tur.



Side 4.
.

Side 5.
.

“Vi må slå
ham ihjel.
Han er farlig,”
siger folk.

Men ingen
tør møde ham.
Eller næsten ingen.
For Kit tør.



Side 5.
.

Kit er
en frisk pige.
Hun er ikke
bange for noget.
Heller ikke
for en kæmpe.



Side 6.
.

Side 7.
.

En morgen
står Kit op.
Hun vil
møde kæmpen.

Kit går
i en time.
Så hører hun
en høj lyd.

Kit står stille.
Jorden ryster
under hende.
Men hun er
ikke bange.
Hun griner.



Side 7.
.

“Ha, ha.
Det kildrer,”
siger Kit.

Så bliver alt stille.



Side 8.
.

Side 9.
.

Kit går videre.
Så ser hun
en flod.
Den er lang.
Den snor sig.

Kit går hen
til floden.
Hun vil have
lidt vand.



Side 9.
.

“Sært,” siger Kit.

“Her er sne.
Her er koldt.
Men floden
er varm.
Jeg vil have
et bad.”



Side 10.
.

Side 11.
.

Kit går ud
i floden.

“Hjælp,”
råber Kit.

Hun flyver
højt op i luften.
Så ser hun ned.
Der er langt ned.

“Hjælp.
Hvad sker der?”
råber Kit.



Side 11.
.

“Hej, du hænger
i mit hår.”

Kit ser op.
Hun ser ind i
to øjne.
Det er
Jæts øjne.
De er store
og rare.



Side 12.
.

Side 13.
.

“Kom her,”
siger Jæt.

Han viser hende
en finger.
Kit går over
på den.
Så ser hun
op på Jæt.

“Jeg er Kit.
Jeg kommer
for at advare dig.
Folk vil
slå dig ihjel.
De er bange
for dig.”

“Bange?
Men jeg er
ikke farlig.”



Side 13.
.

“Nej, det ved jeg.
Det er derfor,
jeg kommer.
Jeg vil
advare dig.
Jeg vil være
din ven.”



Side 14.
.

Side 15.
.

Jæt ser glad
på Kit.

“Du er
min første ven.
Kom, så skal
vi lege.”

Kit leger
i Jæts hår.
Hun hopper
fra finger
til finger.



Side 15.
.

“Det er sjovt,”
griner Jæt.

Kit og Jæt
leger hele dagen.
Så skal Kit hjem.



Side 16.
.

Side 17.
.

“Kommer du igen?”
råber Jæt.

“Ja, i morgen.”

Kit løber hjem.
Hun er træt
og vil sove.



Side 17.
.

Om natten
er der igen lyde.
Jorden ryster,
og folk vågner.
De er vrede.

“Det er kæmpen Jæt,”
råber folk.
“Slå ham ihjel.”



Side 18.
.

Side 19.
.

Men det er
ikke Jæt.
Det er en vulkan.
Den sender
lava ud.

“Åh, nej.
Vi må væk.
Lavaen rammer
vores by,”
råber folk.



Side 19.
.

Kit står op.
Hun løber op
til Jæt.
Måske kan
han hjælpe.

“Hjælp os,”
råber Kit.
“Hjælp vores by.”



Side 20.
.

Side 21.
.

Jæt ser Kit.
Han løfter
hende op.

“Jeg vil hjælpe
min ven.
Kom,”
siger Jæt.

De går hen
mod lavaen.
Den er rød
og varm.



Side 21.
.

Jæt sætter sig
på ilden.

“Av, min numse,”
råber Jæt.
“Den er varm.”

Jæt hopper op.
Han sætter sig
i sneen.
Numsen bliver
dejlig kold.



Side 22.
.

Side 23.
.

“Se, ilden
er væk,”
råber Kit.
“Du har
reddet vores by.”

Kit løber
ned til byen.

“Jæt har
reddet os,”
råber Kit.



Side 23.
.

Folk ser
op på Jæt.
Han holder sig
på numsen.

Jæt vinker.
Han ser glad ud.



Side 24.
.

“Hurra, for Jæt,”
råber alle.
“Jæt skal ikke dø.
Han skal leve.
Hurra.
Han er vores ven.
Han har reddet
vores by.”


