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Side 3.

.
Det er 
dagen før jul.
Nis er glad.
Han elsker jul. 

Han elsker også sne.
Nu vil han 
ud i sneen. 

Han tager hue på. 
Så tager han
træsko på. 



Side 3.

.
Nis går hen
til pejsen.
Han hopper 
ned i den. 
Så løber han 
ud i haven.
Der ligger
en masse sne.

Nis leger lidt
i sneen.
Så går han 
hen mod skoven. 
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Side 5.

.
Nu ser han 
en hare. 
Den hopper
ind i skoven.
Nis løber efter den. 
Hvor løber den hen?

Haren løber 
ind mellem nogle træer.
Den løber
ud og ind.
Nis synes, 
det er sjovt. 

Måske kan han 
fange den.
Haren er hurtig.
Det er Nis også.



Side 5.

.
Men bang.
Så falder Nis.

Lidt efter rejser 
Nis sig igen.
Han ser til højre.
Han ser til venstre.
Men haren er væk. 

Han står stille
og puster ud.
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Side 7.

.
Nis ser sig om.
Her har han ikke
været før. 

Hvor er han?

Han går 
den ene vej.
Så går han
den anden vej. 

Han kan ikke
kende skoven.
Han er faret vild. 



Side 7.

.
Nis ser 
op mod himlen.
Der kommer
mere og mere sne.

Nis fryser.
Han må hjem. 

Men hvad vej
skal han gå?
Skoven er 
fuld af sne. 
Han kan ikke
se nogen stier.
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Side 9.

.
Det er svært
at se noget. 
Vinden suser.
Nis får sne
i øjnene. 
Hans hue flyver af. 

Han løber efter huen.
Den flyver
langt ind i skoven.
Nis får røde ører.
Det er koldt
uden hue.

Til sidst fanger
han den. 



Side 9.

.
Så ser han
sig om.
Her er mørkt
og koldt. 
Det er snart aften.

Skal han gå
til højre?
Eller skal han gå 
lige ud? 
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Side 11.

.
Så hører Nis
en lyd. 
Han lytter.
Han kan høre
nogen råbe. 

Nis kender 
den stemme.
Han løber efter lyden. 

Det er Tea.
Nis bor
på hendes loft.
Han vil løbe hen
til hende.
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.
Men Tea er 
ikke alene.
Hun står med
sin mor og far.

Far har en økse
i hånden.
Det ser farligt ud.
Hvad vil han?
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Side 13.

.
Nis går tæt
på Teas far.
Han løfter øksen.
Nis holder sig
for øjnene.

»Bang,« siger det. 
»Bang, bang, bang.«

Så er der stille.
Nis åbner øjnene.
Han ser et træ.
Det står helt skævt. 

Nis griner.
Teas far 
fælder bare et træ. 
Det er stort.

Det er træet til stuen,
tænker Nis. 



Side 13.

.
Teas far hugger 
en gang mere.
Så vælter træet. 

»Hurra,« råber Tea.
»Vores træ er flot.«

»Ja, nu skal vi hjem.
Så skal vi pynte det,«
siger mor. 
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Side 15.

.
Mor tager øksen.
Far og Tea
tager træet.
Så går de.

Nis løber efter dem.
Så får han
en ide.
Han hopper
op i træet. 

»Hov, træet er tungt.
Løfter du ikke?«
siger far.

»Jo, jeg gør,«
siger Tea. 

Nis sidder 
helt stille.
Træet hopper
op og ned. 



Side 15.

.

Nis holder godt fast.
Til sidst 
er de hjemme.

Nis er glad.
Han hopper 
ud fra træet. 
Så løber han ind. 

»Hov, se!
Der er noget rødt,«
råber Tea. 
»Det er nok Nis.«

»Nej, vi har ingen
nisser.
Vi har kun rotter,«
siger far.

Men Tea ved bedre.


