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.
Nis elsker jul.
Han tænker på julen
hele året.
Men nu
er den slut.

Nis ser på træet.
Det hænger lidt. 
Snart skal det 
ud af stuen.
Det har Teas
far sagt. 



Side 3.

.
»I aften
er det nytår.
Så skal træet ud,«
sagde han.

Det kan Nis 
ikke lide. 



Side 4.

.
Nis hopper
op i træet.
Han vil sidde
her lidt.
Så vil han
tænke på jul. 
 
Nis tænker på grød.
Han tænker på gaver.
Han tænker også
på sange.
Så synger han:

»På loftet sidder nissen.«

Nis elsker den sang.
Så husker folk
deres nisser. 

Nis sidder længe
i træet.
Så falder han
i søvn. 



Side 6.

.
Mens Nis sover,
kommer Teas far.
Han vil fjerne træet. 

Far tager pynten af.
Så hiver han 
træet ud.
Han ser 
slet ikke Nis.

Da det bliver aften,
kommer to drenge.
De går 
forbi Teas hus. 



Side 7.

.
»Se, et træ.
Skal vi hejse det op?«
siger den ene.

»God ide,«
siger den anden.

De tager træet.
De hejser det
højt op. 
Så løber de væk.



Side 8.

.
Klokken tolv
kommer Tea ud.
Det gør 
Teas far også. 
Han skyder
en stor raket af.
Den flyver
lige forbi Nis. 

Nis vågner.
Så ser han sig om. 

»Hjælp,« råber han.



Side 9.

.
Men ingen hører ham.
De hører kun
høje knald.

»Bang, bang, bang,«
lyder det. 

Nis ser ned.
Hvad er der sket?
Han sidder stadig
i træet.
Men nu hænger det
højt oppe.

Han kan ikke
komme ned. 



Side 10.

.
Nis får ondt
i ørerne. 
Han elsker jul.
Men han hader nytår.
Åh, alle de høje lyde. 

Nu skyder far
en raket mere af. 
Den flyver 
igen forbi Nis. 

Tea kigger efter den.
Så ser hun træet. 

»Se, far.
Vores træ.
Det hænger der,«
råber Tea.



Side 11.

.
Nu ser far 
det også. 
Han får fat 
i en lang snor.
Så hiver han
træet ned. 



Side 12.

.
»Hjælp,« 
råber Nis igen. 

Han suser ned. 
Det går stærkt. 
Nis holder godt fast
i træet.
Det er 
som en tur i Tivoli. 

Da Nis er nede,
tager far træet.
Han sætter det
i et hjørne.

Så hopper Nis ud.
Han vil hjem
til Mille.



Side 14.

.
»Godt du kom, Nis!
Det larmer,
og jeg er bange.
Der lyder skud.
Hør bare,«
siger Mille. 

Nis går hen til Mille.
Så kommer der
et højt brag.
Og et til.

Mille farer sammen. 
Nis lægger armen
om hende. 
Så sætter de sig
i høet. 



Side 15.

.
»Ja. 
Sikke det brager.
Jeg hader nytår,«
siger Nis. 

»Det gør jeg også. 
Men vi elsker jul,«
siger Mille. 


