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Nis sidder på loftet.
Det er koldt,
og han fryser.

Nis ser ud.
Det sner.
Hvide fnug rammer taget.

Nis hopper op og ned.
Han er glad.
For han elsker sne.

»Jubi, det sner!«
råber han.
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.
Nis ser 
ned på jorden.
Den er helt hvid. 

Han tager sin varme
jakke på.
Nu vil han ud.
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Side 5.

.
Lidt efter er Nis
ude i haven.
Her står Teas kælk.
Den vil han prøve.

Nis tager fat 
i kælken.
Så går han
hen til bakken.
Der er langt
op til toppen.
Men han vil
helt op. 
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.
Bakken er lang
og stejl. 
Til sidst 
er han oppe.

Nis ser ned.
Der er sten
og træer.
Han må styre
udenom. 

Nis sætter sig
på kælken.
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Side 7.

.
Så kører han.
Han har
fuld fart på. 

Åh, det er sjovt.
Det kildrer i maven.
Nis griner højt. 

Til sidst er han
helt nede.

»En tur mere,«
råber Nis.
Så går han 
op igen. 
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.
Nu vil Nis
ligge på maven.
Han kører
af sted i fuld fart.

Så hører han
nogen råbe.
Nis ser op.
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Side 9.

.
I sneen står Mille.
Der er sne
i hendes hår.
Det lyser som guld.
Nis synes, 
Mille ser dejlig ud.
Han løfter hånden
og vinker. 

»Bang,« siger det.



Side 9.

.
Nis har ikke
set sig for.
Han så på Mille.
Så glemte han 
at styre.
Nu har han ramt
en sten. 

Nis flyver af kælken.
Han lander 
midt i sneen.
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Side 11.

.
Nis ligger under sneen.
Han kan ikke 
se noget.
Det er mørkt
og koldt.

Men så hiver 
nogen i ham.
Nis kommer op
af sneen.
Nu ser han Mille.
Hun står og griner.

»Det så sjovt ud.
Sikke en tur,«
siger Mille.
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Men Nis er sur.
Han ryster sneen
af sig.

»Det er ikke sjovt.
Det gør ondt,«
siger Nis.

Han holder
på sit knæ.

»Åh, det er synd.
Kom med mig.
Så laver jeg
noget grød,«
siger Mille. 



Side 12.

.

Side 13.

.
Nis bliver glad.
Han går med
hen til højen.

Lidt efter kommer Mille
med grøden. 
Men hun har
ingen skål med.
Hun har 
heller ingen øl.
Hun har et klæde.

Nu hælder Mille
grøden op. 
Hun hælder den op
på klædet.
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»Hvad laver du?
Har du ikke en skål?«
siger Nis.

»Jeg skal ikke
bruge en skål.
Jeg laver
et omslag med grød.
Det er godt for knæet,«
siger Mille.

Så lægger hun
grøden på knæet.

»Av, det er varmt,«
råber Nis. 

»Ja, men det er godt
for knæet.«
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Side 15.

.
Nis ser efter fadet.
Grøden dufter godt.
Han vil gerne smage.
Men Mille 
sidder bare og smiler.
Hun siger ikke noget.

»Hvad med grøden?«
siger Nis.

»Grøden?
Den er til knæet.
Vil du da
gerne smage?«
siger Mille.



Side 15.

.
Nis nikker.
Så henter Mille
en skål.
Hun henter også
et krus øl.

Nis spiser. 

»Uhm, det smager godt.
Det er godt for maven,«
siger Nis.

»Og knæet,«
siger Mille og griner.


