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.
Nis er glad.
Det er jul
om to dage.

Han ser
ned i stuen.
Tea går og synger.

»På loftet sidder nissen,«
synger hun.

Tea går rundt
om træet.
Hun pynter det.

Hun hænger engle 
og nisser op.

Far sætter lys i.

Nu har de
et flot træ.
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Side 5.

.
Tea og far
ser på træet.
Så ser Tea
på far. 

»Vi skal huske Nis.
Han skal have
sin grød.«



Side 5.

.
»Mor laver grød
i morgen.
Det gør hun altid
dagen før jul.
Så kan Nis
få sin grød,«
siger far.

Nis glæder sig.
Han elsker grød.
Mon han får
et stort fad?
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Side 7.

.
Næste morgen vågner Nis.
I dag skal han
have grød.
Han hopper af glæde.

Han går hen 
til sit hul.
Så ser han ned.
Laver de grød nu?

Men nej.
Ingen synger sange.
Ingen pakker gaver ind.
Ingen laver grød. 
Der er helt stille.
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.
Nis hopper ned
gennem pejsen.
Så går han
rundt i huset.

Hvor er Tea?
Hvor er Teas mor?
Hun skal lave grød.
Det skal være nu!
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Side 9.

.
Nis er sur.
Han hopper 
op og ned.
Så hiver han
i sit skæg.

Men det hjælper ikke.
Der er ingen  grød.
Nis er alene hjemme. 

Nis går 
op på loftet.
Her venter han.
Han venter,
til det bliver mørkt.
Så hører han
en lyd.
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.
Han farer 
hen til ruden.
Han ser ned
i gården.

Nu kommer bilen.
De er der
alle tre.

Men hov.
Hvad har Teas far
i hånden?
Det ligner en taske.
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Side 11.

.
Nis løber
hen til sit hul.
Herfra kan han 
se ned. 

Far sætter tasken
på sofaen.
Så kommer der
en lyd.
Den kommer fra tasken.

Nogen hyler. 
Er det en kat?
Men nej.
Det er en baby. 



Side 11.

.
Nu kommer Tea.
Hun løfter 
den lille op.
Hun har nemlig fået
en søster.

Tea vugger den lille.
Så husker hun Nis.
Han skal have
sin grød.
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Side 13.

.
»Mor kan ikke
lave grød.
Hun er træt.
Hun har lige født,«
siger far.

»Så laver vi to grød,«
siger Tea. 

Tea finder en gryde.
Hun finder ris
og mælk.
Så går de
i gang.
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.
En time efter
er grøden færdig.

Far hælder grød op
til mor. 

Tea hælder grød op
til Nis.
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Side 15.

.
Tea går 
op på loftet. 

»Værsgo Nis.
Her er grød. 
Og ved du hvad?
Jeg har fået
en søster,«
råber Tea.

Hun råber 
ud over loftet.
Hun kan ikke
se Nis.
Men hun ved,
han er der. 



Side 15.

.
Nis er meget sulten.
Han løber 
hen til fadet.
Så spiser han
det hele.

Tea fik en søster.
Men hun glemte 
ikke Nis!




