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Nis
 i byen.
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Det er snart jul.
Nis vil ind
til byen.
Han vil købe
en gave.
Den skal Mille have. 

Nis tager 
sin jakke på.
Han hiver huen
ned om ørerne. 
Så går han ud. 

Der er langt
ind til byen.
Han vil tage bussen. 
Lidt efter kommer den. 
Den er fuld 
af folk. 
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.
Folk maser sig frem.
De har travlt.
De skal til byen
og købe gaver.

Nis bliver mast op
i en krog. 
Det er ikke sjovt.
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Side 5.

.
Nis kører 
ind til byen.
Han får øje
på en butik. 
Her vil han af. 

Han maser sig frem.

»Vent, jeg skal af,«
råber Nis.

Men ingen hører ham.
Døren i bussen
går i.
Så kører den videre. 

Ved næste stop
hopper Nis af. 
En mand giver ham
et skub. 
Så falder Nis
og slår sig.
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Nis er sur. 
Alle har så travlt.
De tænker kun
på sig selv. 

Nis rejser sig.
Så ser han
en stor butik.
Den er fuld 
af folk.
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Side 7.

.
Nis kigger ind.
Der er pynt
i loftet.
Der er nisser
og lys.
Der er gran
og sne.
Her vil Nis ind. 
For han elsker jul.

Nis ser på 
den fine pynt.
Han ser på
de små nisser.
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Men hvad er det?
Folk går bare forbi.
De går 
med store poser.
Der er gaver i.
De har fuld 
fart på. 
Ingen ser
den fine pynt. 
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Nis går rundt.
Han ser på gaver
til Mille.

Der er 
en fin kjole.
Der er en ske
til grød.
Der er også
en ring.



Side 9.

.
Nis ser sig om.
Der er lange køer
alle vegne.
Han stiller sig
i en kø.
Så venter han.

Nis venter længe.
Han bliver sur. 
Det er 
en dum by.
Alle har travlt. 
De skal købe 
mange gaver.
Nis skal kun
købe en. 
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Nu er Nis træt.
Han vil ikke
vente mere. 
Han vil ud. 

Han løber gennem
den store butik.
Han vil ud
i en fart. 
Lidt efter 
er han ude.

»Pyha, det var hårdt,«
siger Nis.

Så går han
ud på gaden.
Der er fuld af biler.
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Nis kan ikke 
kommer over.
Der er
for meget trafik.

Han savner skoven.
Der er ro og fred. 
Han vil væk
fra byen.
Det skal være nu. 
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Nis ser en cykel.
Bag den er
en lille vogn.
Nis hopper
ind i den.
Så kører han 
gennem byen.
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Lidt efter
er han i skoven.
Nis hopper ud. 
Her er godt
at være.
Der er fred
og ro. 

Nis går gennem skoven. 
Nu er han
snart hjemme. 
Men han fik
ingen gave til Mille.
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Side 15.

.
Nis ser 
ned i jorden.
Han ser en sten. 
Den er fin
og blank.

Så får han 
en ide.
Han kan selv
lave en ring.



Side 15.

.
Nis tager stenen.
Han lægger den
i lommen.
Så går han hjem.

Han vil lave
en fin ring.
Den skal Mille have
til jul. 
Så bliver hun glad. 


