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Det er jul. 
Nis skal 
til bal. 
Der er fest
i højen.

Nis tager
sin hue på.
Han reder
sit skæg.
Så tager han
træsko på. 

Nu er 
han klar. 



Side 3.

.
Nis hopper
ned i pejsen. 

»Av!« råber Nis.

Træet i pejsen
er varmt. 

Nis løber ud.
Der er sne.

Nis sætter sig
i sneen.
Den er
dejlig kold.
Det er godt
for numsen.
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Side 5.

.
Nis rejser sig.
Så går han 
hen til højen.
Han banker på.

En pige 
åbner døren.
Hun smiler.

»Kom ind,«
siger hun.
»Jeg hedder Mille.«

Mille ser
sød ud.
Nis hilser pænt.
Så går 
han ind.
Der er varmt
i højen.
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.
Der er
mange lys.
I midten er der
en stor skål.

Der er grød i. 
Der er 
også en tønde.
I den 
er der øl. 

Nis smiler.
Han elsker grød
og øl.

En klokke lyder.
Så går alle
hen til grøden.
Hver nisse får
en ske. 

En – to – tre
så spiser de. 
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Side 7.

.
Nis spiser længe.
Til sidst
er han mæt.
Så kommer Mille.
Hun har
øl til ham.

Nis får 
et stort krus.
Så skåler han
med Mille.
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»Nu er der bal,«
råber Mille. 

En nisse 
spiller fløjte.
En anden 
spiller banjo.

»Kom op og dans,«
siger Mille.

Nis rejser sig.
Han vil gerne
danse med Mille.
Hun er dejlig.

Nis og Mille danser.
De har det sjovt.
Mille giver Nis
et kys.
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Side 9.

.
Nis rødmer.
Han får 
røde kinder.
Det er hans
første kys.

»Du er sød,«
siger Mille.

Så går hun.

Nis sætter sig.
Han får
lidt øl.
Han tænker
på Mille.
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Nis får 
mere øl.
Så bliver han 
træt og sover.

Han drømmer
om Mille.
Hun er
hans kone. 
Hun laver
grød til ham. 
Det er
en god drøm.     
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Side 11.

.
Men så 
vågner Nis.
Han ser
sig om.
Hvor er Mille?  

Nu ser 
han hende.
Hun danser
med Gamle Nis.
Han giver Mille
et kys.

Nis bliver sur.
Han hopper
og er hidsig.
Ingen skal 
kysse Mille.



Side 11.

.
Han løber
hen til Gamle Nis.

»Slip hende,«
råber Nis.

Nis hiver i
hans skæg.  
Gamle Nis falder.

»Hun er min,«
råber Nis. 

Han tager fat
i Mille.
Hun får et kys
på munden.

Mille smager godt.
Hun smager af
sød grød.
Han giver hende
et kys mere.
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Side 13.

.

»Elsker du Gamle Nis?«
siger Nis.

»Ja,« siger Mille.
»Det er min far.«

Åh, nej.
Nis har slået
Milles far. 



Side 13.
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Nis er flov.
Han går hen
til Gamle Nis.    

»Tilgiv mig,«
siger Nis.
»Men jeg bliver
let hidsig.«

Gamle Nis
ser på ham.
Så smiler han.

»Dig kan 
jeg lide.
Du ved,
hvad du vil have.«

Nis bliver glad.
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Side 15.

.
Han slår Gamle Nis
på ryggen.
Så går han
hen til Mille. 

Hun tager
hans hånd.
Så danser 
de igen. 
De danser længe.
Så er Nis træt. 
Det er 
Mille også. 



Side 15.
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»Ballet er forbi,«
siger Mille.

»Tak for i aften.
Ses vi igen?«
siger Nis.

»Måske,« siger Mille.

Hun giver Nis
et stort kys. 
Så lukker hun
ham ud i sneen.

Nis går hjem.
Det er koldt.
Men han mærker
det ikke.
Han er varm
fra top til tå.
Han er varm
på Mille.


