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Kirsten Ahlburg.

Nis får 
en kone.

IllustratIoner.
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Side 3.

.
Nis bor på loftet.
Han bor alene.
Han har ikke kone
eller børn. 

Han savner nogen
at bo med. 
For han er ensom. 

Han har spurgt Mille:
»Vil du være
min kone?«



Side 3.

.
Nu vil han
have et svar.

Nis går
hen til højen.
Her bor Mille.

Nis er nervøs.
Han håber,
hun siger ja.
For Mille er sød. 
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.

Side 5.

.
Nu er Nis
ved højen.
Han banker på.

Lidt efter 
åbner Mille døren.
Hun ser sød ud. 
Nis giver hende
et kys. 

Han ser ind
i hendes øjne.

»Har du tænkt
over det?
Vil du være
min kone?«
siger Nis.

Mille smiler.



Side 5.

.
»Ja, det vil jeg,«
 siger hun. 

Nis bliver glad.
Rigtig glad.
Han kysser hende
mange gange. 

»Du skal være
min kone.
Vi skal holde
en stor fest,«
siger Nis.
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Side 7.

.
De næste dage
har alle travlt.
Alt skal være klar
til festen.
Den skal holdes
i højen.

På loftet 
har Nis også travlt.
Han rydder op
og gør rent.
Han lufter ud.

Alt skal være fint,
til Mille kommer.
For hun skal
bo her. 

Til sidst er alt klart.
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Side 9.

.
Nis går 
hen til højen.
Han glæder sig.
I dag 
skal han giftes. 

I højen er der musik.
Der er flot pyntet.

Alle venter på Nis. 
De følger ham
hen til Mille.



Side 9.

.
Hun er så smuk.
Tænk, at hun
bliver hans kone.

Nis kysser Mille.
Så går de
hen til Gamle Nis.

Han står med
en stor ske.
Foran ham står
et fad grød.
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Side 11.

.
»Vil du have Mille?«
siger Gamle Nis.

»Ja,«
siger Nis.

Så ser Gamle Nis
på Mille.

»Vil du have Nis?«
siger han.

»Ja,« siger Mille.



Side 11.

.
»Vil I dele grøden
i glæde og vrede?«

Nis og Mille nikker
og siger ja. 

Så sætter Gamle Nis
skeen i grøden.

Nis giver Mille grød.
Mille giver Nis grød.

Så er de gift. 



Side 12.

.

Side 13.

.
Alle nisser råber
og hujer. 
Nu skal der 
være fest. 

Der er grød 
og kager.
Alle nisser spiser løs.
De får også øl
i store krus.

Efter maden
er der dans. 
Nis og Mille
danser i midten. 



Side 13.

.
De andre nisser danser
rundt om.

Nis er glad.
Han danser
med sin kone. 
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Side 15.

.
Alle fester til
langt ud på natten. 
Til sidst 
er Nis træt.

»Nu skal vi hjem,«
siger Nis.

Mille og Nis
løber ud af højen.
Bag dem kommer
alle nisser.
De kaster ris
efter dem. 

Nis bliver ramt
på huen.
Mille bliver ramt
på kjolen.
De griner.



Side 15.

.
Så løber de væk.

Nu skal de hjem.
Hjem til loftet
hvor Nis bor. 




