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Nis sidder 
på loftet.
Han er 
ked af det. 
For han er ensom.

Der er kun
rotter her. 
De er ikke
hans venner. 

Nis savner
nogle venner.
Eller måske
savner han en kone?
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.
Nis tænker på højen.
Her bor Mille.
Hun er sød.

Så får han 
en ide.
Han vil besøge højen.
Så vil han
hilse på Mille.
De har været
til bal sammen.
Han har også fået
et kys.
Mon han 
kan få flere?

Nis reder sit hår.
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Side 5.

.
Så reder han 
sit skæg.
Han skal se
fin ud. 
Så går han
hen til højen. 

Nis er lidt nervøs.
Kan Mille huske ham?
Kan hun lide ham?
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Nis banker på.
Gamle Nis lukker op.
Det er Milles far. 

»Goddag, Nis. 
Kom med ind,«
siger han. 

Nis går 
ind i højen.
Der er mange nisser.
Men hvor er Mille?

Nis ser sig om. 
Hun er her ikke.
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.
Gamle Nis griner.

»Leder du efter Mille?«
siger han.

Nis nikker.

»Hun er ude bagved.
Hun laver grød,«
siger Gamle Nis.

Nis bliver glad. 
Han elsker grød.
Måske må han smage.
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.
Lidt efter 
ser han Mille.
Hun kommer
med et stort fad.
Det sætter hun
på bordet.

Så ser hun Nis
og rødmer. 
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»Hej, Mille,«
siger Nis.

»Hej, Nis.
Vil du have grød?«
siger hun.

»Ja tak. 
Er den sød
som dig?«

Mille rødmer igen.
Så smiler hun. 
Hun kan godt
huske Nis.
Hun kan også 
huske kysset. 
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Nis får grød.
Han får også
øl til.
Nu er Nis
ikke ensom mere.
Han har det godt.

Efter grøden
ser Nis på Mille.

»Skal vi gå en tur?«
siger Nis.

Mille nikker. 
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Side 11.

.
Nu er de alene.
De går 
ud i sneen.
Så tager Nis
Milles hånd. 
Den er dejlig varm.

»Du er sød,«
siger Nis.

»Det er du også,«
siger Mille. 

Nis står stille.
Han ser på Mille.
Så får hun
et kys. 
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»Jeg er ensom
på mit loft.
Vil du bo 
hos mig?
Så kan du være
min kone,«
siger Nis. 

»Måske,« siger Mille
og smiler. 
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Nis er glad.
Han smiler.
Måske får han
en kone.

Mille laver
god grød.
Hun kan blive
en god kone. 
Nis tænker på
den gode grød.

Hver dag kommer Mille
med grød. 
Det er 
en dejlig tanke.
Men den varer kort.
For nu siger
Mille noget.
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»Jeg er
en moderne pige.
Jeg laver ikke
mad hver dag.
Du må hjælpe,«
siger Mille.

Øv, tænker Nis.
Men han siger
ikke noget.
For grød er 
ikke det bedste.
Det er Mille. 

Hun er sød
og smuk.
Nis vil gerne 
være hendes mand.

Så må han 
glemme grøden.
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.
Nis og Mille
går hjem til højen.

»Det var 
en dejlig tur.
Kom snart igen,«
siger Mille.
»Så har jeg måske
et svar.«
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Nis kysser Mille farvel.
Så går han hjem.
Hans hjerte banker.

Bare hun vil
være min kone.
Bare hun siger ja,
tænker Nis.

Han håber det.
For han elsker Mille.


