
Side 1.
.

OLE BUNDGAARD.

Tim
 og huen.
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Side 2.
.

Side 3.
.

Tim bor
i en høj
inde i skoven.
Han bor
helt alene.

Tim har
en lang rød hue.

Tim er
en nisse.



Side 3.
.

Tim har
en fløjte.

Når han keder sig,
tager han
sin fløjte frem.



Side 4.
.

Side 5.
.

Han spiller for
de dyr og fugle,
der bor i skoven.
Så synger de med.
Alt hvad de kan.



Side 5.
.

Og i skoven
er der en sø.

Tim går tit
ned til søen.
Så spiller han
for de store fisk.
De slår
med halen.
De danser rundt
i vandet.

Sådan er det,
når det er sommer.



Side 6.
.

Side 7.
.

Men nu er det
vinter.

De små fugle
er væk.

Og dyrene
gemmer sig
i skoven.



Side 7.
.

På søen
er der is.
Der er ingen fisk
at se.

Nu har Tim
ikke nogen
at spille for.



Side 8.
.

Side 9.
.

Tim står
ved søen.
Det blæser.
Det er koldt.

Han fryser.
Han vil hjem.

“Hov!
Min hue!
Den blæser væk.”



Side 9.
.

Han løber
efter huen
ud på isen.

Isen er glat,
og Tim falder.

“Av!”
siger han.

“Og nu er min hue væk.
Jeg kan ikke
se den mere.”



Side 10.
.

Side 11.
.

Men Tim
vil have fat i sin hue.

Han går
langt ud på isen.

Så får han øje på
en rød hue.

“Her er min hue.”

Tim tager
huen på.

“Det er ikke min hue.
Den er alt for lille.”



Side 11.
.

Tim går videre.
Med huen
i sin hånd.



Side 12.
.

Side 13.
.

“Nu sner det.
Så finder jeg ikke
min hue,”
siger Tim.

Han får sne
i sit hår.
Han får sne
i sine øjne.
Han får sne
over det hele.

“Nu går jeg hjem.
Men hvad vej
skal jeg gå?”
tænker han.



Side 13.
.

Tim går
og går.

Så kan han se
en skov.
Og en høj.
Tim er glad.
“Nu er jeg
hjemme,”
siger han.

“Men hvad er det?
Det er jo ikke
min høj.
Det er ikke her,
jeg bor.”



Side 14.
.

Side 15.
.

Tim ser
en dør.
Han banker på.

Der sker ikke noget.

Han banker på igen.
Døren går op.

I døren står
en nisse-pige.
Hun ser på ham.
Hun har
store blå øjne.

Tim
ser på hende.
Han kan ikke sige
et ord.



Side 15.
.

“Du har sne
over det hele.
Kom ind
i min høj,”
siger hun.

Tim går ind.
Her er varmt.
Her er godt.



Side 16.
.

Side 17.
.

“Jeg hedder Puk,”
siger hun.

“Jeg hedder Tim,”
siger han.

“Jeg bor i en høj.
På den anden side
af søen.
Men min hue
fløj væk.
Langt ud
på isen.

Så fandt jeg
en hue.
Men det var ikke min.
Den var alt for lille.”



Side 17.
.

Puk ler.

“Det må være
min hue.
Den fløj også væk.

Så gik jeg
ud på isen.
Der lå en hue.
Men det var ikke min.
Den var alt for stor. 

Se!
Her er
den store hue.”



Side 18.
.

Side 19.
.

Tim tager
den store hue på.
“Den passer.
Det er min hue,”
siger han.

Puk tager
den lille hue på.
“Den passer.
Det er min hue,”
siger hun.



Side 19.
.

“Nu må jeg hjem.
Jeg har langt
at gå,”
siger Tim.

“Nej,”
siger Puk.
“Det blæser.
Og sner.
Det er for koldt
at gå over isen.
Du må blive her,”
siger hun.



Side 20.
.

Side 21.
.

Tim ser
på Puk.
“Jeg vil gerne blive,”
siger han.

“Det er jeg
glad for,”
siger Puk.

“Nu vil jeg
lave grød.
Så skal vi spise.
Du og jeg,”
siger hun.



Side 21.
.

Puk
laver grød.

Hun dækker bord.

Hun tænder lys.

Så spiser de.

“Det smager godt,”
siger Tim.



Side 22.
.

Tim tager
sin fløjte frem.

Han spiller
for Puk.
Og hun synger.

Tim er glad.

“Nu har jeg en
at spille for,
når det er vinter,”
tænker han.


