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Side 3.

.
Det er jul.
I aften skal Nis
have grød.
Han glæder sig.

Mens Nis venter,
laver han gaver.
Han maler øjne
på en dukke.
Den skal Tea have.

Han er snart færdig.
Så vil han
pakke den ind.
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.
Nis tænker på grøden.
Han lægger hånden
på maven.
Den rumler højt. 

Så hører Nis en lyd.
Mon det er grøden?
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.

Side 5.

.
Nis gemmer sig
bag en sæk.
Han ser på lemmen.
Nogen åbner den.
En lygte lyser
loftet op.

Nis er vant
til mørke.
Lyset er skarpt.
Han må lukke øjnene.
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.
Så hører Nis
noget klirre.
Det lyder som flasker.
Hvad mon Tea
har med?

Nis åbner øjnene.
Det er ikke Tea.
Det er hendes far.
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Side 7.

.
Nu kan Nis se,
hvad det er.
Det er øl. 

»Hvad laver du?«
råber mor.

»Jeg sætter øl
på loftet.
Så bliver de kolde,«
råber far.

Lidt efter 
går han ned.
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.
Nis går hen
til lemmen.
Der står fem øl.

Nis får en ide. 
Han vil smage en.
For Nis elsker øl.
Han får altid øl
til grøden.
I hvert fald
når han er i højen.
Så kommer Mille
med et krus.
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Side 9.

.
Nis åbner en øl.
Så smager han
på den.
Men hvad er det?
Det er ikke 
sød øl.
Det er stærk øl. 

Nis smager igen.
Det er 
en ny smag.

Han må have mere. 
Til sidst
er flasken tom. 
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.
Det rumler i maven.
Nis er stadig sulten.
Men grøden kommer ikke.
Nis venter og venter.
Så tager han
en øl mere. 

Til sidst er 
den flaske også tom. 
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Side 11.

.
Nu mærker Nis,
han er træt.
Lidt efter 
sover han tungt.

Nis sover 
i flere timer. 
Så vågner han
med et spjæt.

Men hvad er det?
Nogen synger højt.
Nis lytter.

»På loftet sidder nissen.«
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.
Nis går 
hen til et hul.
Her kan han se
ned i stuen.

Tea, mor og far danser.
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Side 13.

.
»Åh, nej. 
Jeg har sovet længe,«
siger Nis.

Nis har 
ikke hørt Tea.
Hun har sat grød
på loftet.

Nis ser grøden.
Han henter den.
Den er næsten kold.
Tænk, han har
sovet fra grøden.

Nis spiser sin grød. 
Han er meget sulten.
Han spiser,
til fadet er tomt.
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.
Så hører han Tea.
Hun græder.

»Nissen har glemt mig.
Der er ingen gaver,«
siger hun.



Side 14.

.

Side 15.

.
Åh, nej.
Nis har glemt gaven.
Han henter den. 
Så kaster han
den ned.

»Bump,« siger det.

Tea hører lyden.
Hun løber hen
til pejsen.
Der ligger en gave.



Side 15.

.
Hun åbner den.

»En dukke,« råber hun glad.
»Tak, nisse.«

»Selv tak,« siger Nis.
»Og tak for grød –
og øl.«


