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Tea sidder i stuen.
Hun spiser til middag.

Så hører hun
en lyd. 
Den kommer fra loftet.

»Hør,« siger Tea. 

Far og mor lytter.
De kan 
høre nogle lyde. 

»Åh nej.
Vi har mus igen,«
siger mor. 

»Eller rotter,«
siger far. 
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Tea ser på 
mor og far.
De ser ikke 
glade ud. 
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.
»Vi må sætte
en fælde op.
De mus skal fanges,«
siger far.

Så finder han
en fælde.
Mor finder en pølse.
Den sætter hun
i fælden. 

Så går far
op på loftet.
Han sætter fælden
i et hjørne. 
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Nis vågner
ved fars trin.
Så ser han 
sig om.
Han kan lugte noget.
Det lugter af mad. 

Nis rejser sig.
Han er sulten.
Han må finde det. 



Side 6.

.
Nis går rundt
og leder. 
Så ser han
en fælde.
Der er
en pølse i.
Den lugter godt. 
Den vil Nis
gerne have. 

Nis bøjer sig.
Han vil hive
pølsen ud. 
Så lyder der
et smæk.
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»Bang,« siger det. 

Nis bliver fanget
i fælden.
Hans skæg sidder fast.
Hans hånd sidder 
også fast. 

»Av,« råber Nis. 

Nu vågner Mille.
Hun løber 
hen til Nis. 
Så griner hun.
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»De ville fange 
en mus.
Nu har de fanget
en nisse. 
Ha … ha,«
griner Mille. 

Nis bliver sur.
Han hiver og flår
i sit skæg.
Men det sidder fast.

»Stå stille, Nis.
Så skal jeg hjælpe,«
siger Mille. 
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Men Nis er hidsig.
Han hører ikke Mille.
Han hopper
op og ned. 
Til sidst falder
fælden ned på gulvet. 
Den river
noget skæg af.

»Av,« råber Nis igen.
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Så husker Nis pølsen. 
Hvor er den mon?
Han går rundt
og leder. 

Så hører han 
en lyd:

»Smask, smask, smask.«

Lyden kommer fra høet. 
Der sidder
fem fede rotter.
De har ædt pølsen. 
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»Øv, I har taget
min pølse.
Dumme rotter,«
råber Nis. 

»Glem de rotter.
Kom her.
Jeg har noget
til dig,«
siger Mille. 

Så viser hun ham
tre pølser.
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Nu bliver Nis glad.
Han løber
hen til Mille. 
Så tager han
en stor bid. 

»Hvor har du 
pølser fra?«
siger Nis. 

»Fra Teas mor. 
Hun kogte pølser
i går.
Så tog jeg tre.
Det så hun ikke,«
siger Mille. 

Nis smiler.
Mille er en klog kone.
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Næste morgen
går far på loftet.
Han vil se
til fælden. 

Men hov.
Hvad er det?
Der er ingen mus.
Der er heller 
ingen rotter. 
Men der er
noget andet.

Far tager fælden
med ned. 
Tea ser på den.
Den er fuld 
af hvide hår. 
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»Nogen har taget pølsen.
Se de hvide hår.
Det er ikke
hår fra mus,«
siger far. 

»Måske er det Nis. 
Han har hvidt skæg,«
siger Tea. 

»Du og din Nis.
Der findes ikke nisser,«
siger far. 

Men Tea ved bedre. 




