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Side 2.

.
Det er jul.
Teas mor har tændt
for ovnen. 
Der dufter af and. 

Nis sidder på loftet.
Han ser ned.
Han vil gerne smage. 

Men så får han 
en ide. 
Han får altid
grød til jul.
Hvad med noget nyt?
Hvad med and?



Side 3.

.
Ja.
Nis vil fange 
en and. 

Han ser sig om.
Så ser han
et net.
Det vil han bruge. 



Side 4.

.
Nis tager nettet.

»Hvor skal du hen?«
siger Mille. 

Men Nis hører 
hende ikke.
Han har fart på.



Side 5.

.
Nis løber 
ud af huset.
Så løber han 
ned til søen. 

Der er is på. 
I et hul
er der nogle ænder. 



Side 6.

.
Nis går 
ud på isen. 
Nu er han
tæt på en and.

Han løfter sit net. 

»Fanget,«
råber Nis.

Men anden er hurtig.
Den dykker.
Så flyver den op. 



Side 7.

.
Nis bliver sur.
Han løber efter den.

»Pjask,« siger det. 

Så falder Nis i hullet. 



Side 8.

.
»Hjælp,« råber Nis. 

Vandet er koldt
som is. 

Nis råber og råber.
Han kan ikke 
komme op. 

Så ser han Mille. 
Hun er gået
efter ham. 

»Hvad laver du her?«
råber Mille. 



Side 9.

.
»Få mig op,«
råber Nis.

Mille løfter nettet.
Så tager Nis fat.

Mille hiver og hiver. 
Til sidst er Nis oppe. 

»Se, jeg har fanget
en torsk.
Er den ikke stor?«
griner Mille.



Side 10.

.
Mille ser på Nis. 
Han er våd.
Vandet løber
fra hans skæg. 

»Du ser sjov ud,«
siger Mille.

Nis er sur.
Han fik ikke
nogen and. 
Nu er han bare våd.

»Det er ikke sjovt.
Jeg fryser,«
siger Nis. 



Side 11.

.
Nis og Mille
går hjem. 
De går 
op på loftet.

»Kom med
dit våde tøj.
Her er et tæppe,«
siger Mille.

Nis får tøjet af.
Så får han 
tæppet på. 



Side 12.

.
»Nu kan du sove.
Så laver jeg grød.
God varm grød,«
siger Mille. 

Nis sover en time.
Så vågner han.
Foran ham
står grøden.
Der står også 
en øl. 



Side 13.

.
Nis sætter sig op.
Så tager han 
den ene ske.
Mille tager
den anden. 

Nis spiser løs. 

»Stop.
Vent lidt.
Jeg har noget til dig,«
siger Mille.



Side 14.

.
Mille giver ham
en skål. 
Der ligger
et lår i. 

»Har du taget
Teas and?«
siger Nis.

»Kun et lille stykke.
Du vil jo gerne smage,« 
siger Mille.

Nis smager på anden.



Side 15.

.
»Tak, Mille.
Det smager godt.
Men din grød
er bedre,«
siger Nis.

Så spiser han
Milles grød. 


