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Tea og mor
sidder i stuen.

»Hør mor.
Der er
lyde på loftet.
Det er Nis,«
siger Tea.

»Nej, jeg tror,
det er rotter.
Jeg henter katten,«
siger mor. 
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.
Mor løfter katten
op på loftet. 
Den går
lidt rundt.    
Den kan
lugte rotter.
Men den kan
også lugte grød.
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Katten leder
efter grøden.
I høet
ser den Nis.
Han ligger
og sover.
Han har et fad
på maven.
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Katten går hen
til fadet.  
Der er grød i. 

Katten spiser grøden.
Så er den mæt.
Den lægger sig
og sover.
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Side 7.

.
På loftet er der
fem rotter.
De ser på Nis
og katten. 
Så får de
en ide.

De går hen
til Nis.
Så tager de
hans skæg.
De binder
det fast til halen.   
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.
Så lægger de sig 
i høet.
De venter på,
at Nis vågner.

Men Nis 
vågner ikke.
Det gør katten.
Den åbner øjnene.
Så ser den
fem rotter.    
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Katten hvæser.
Den viser klør.
Så løber den. 
Nis vågner.

»Av!« råber han.
»Hvem hiver 
i mit skæg?«

Men katten hører
ikke Nis. 
Den ser kun
de fem rotter. 
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.
Katten løber 
op og ned. 
Nis hænger fast
i halen.
Han må løbe med. 

Nis bliver hidsig.

»Stop!«
råber Nis. 
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Side 11.

.
Nu hører 
katten Nis.
Den står stille.
Nis løsner
sit skæg. 

»Dumme rotter,«
råber Nis.
»I skal få.«

Så tager han
sin ske.
Han løber 
efter dem.
Men han kan
ikke ramme.
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.
Nede i stuen
er Tea og mor.
De hører
en masse larm. 

»Jeg henter katten,«
siger mor.
»Den vælter
alt på loftet.«
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.
Mor henter den.

»Hvor er rotten?«
siger mor.

Men katten har
ikke fanget noget. 
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Oppe på loftet
sidder Nis.
Han er sur.

Katten har 
spist grøden.
Den har ikke 
fanget rotter.
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Nis har ondt
i hagen. 
Han rører
sit skæg.
Små totter
falder af.

Nis hopper
og er hidsig. 

Han løber igen
efter de fem rotter. 
Til sidst er 
han træt.
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Nis falder om.
Så sover han.
Han har 
en god drøm.

Han får
et stort fad grød.  
Katten står
ved hans side.
Den har fem 
fede rotter i munden.


