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Engang for længe, længe siden var der en
dreng ved navn Felix. Han boede ca. 3 km
fra byen i et lille hus, som lå ude ved havet.
Han havde en ged, der hed Toffee og to
venner. Den ene hed Pjuske og den anden
hed Tippo.
Hver dag var Felix ude ved søen og nyde
udsigten, men Buller opdagede det. Buller
var byens skurk. Buller var ligeglad med
udsigten. Han drak mange øl og smed
dåserne i havet.
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Det her er Buller. Han er byens skurk. Alle i
byen var bange for ham. Han boede ved
bjerget. Buller har engang druknet en fra
byen. Men nu var han kommet ud af
fængslet. Han har været i fængslet i 6 år.
Politiet holdt stadigvæk lidt øje med ham.
En aften skulle Felix ud og gå tur med
geden. Og uden at Felix opdagede det,
fulgte Buller efter. Han havde som
sædvanlig en pose øl med.
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Buller gemte sig bag en busk. Han drak et par
dåseøl. Han var gal i skralden. Nu smider han
dåserne i havet.
”Hold op med det svineri”, siger Felix. Han har set
det hele.
”Det skal du få betalt”, siger Buller. Han tager fat i
Felix og vil smide ham i havet.
Pludselig dukkede Pjuske og Tippo op. De skubber
til Buller. Felix kunne ikke svømme. ”Hjælp” råber
han. Så svømmer geden ud og hjælper ham op. Nu
angriber de tre venner Buller. Han bliver fanget.
”Så fik vi stoppet det svineri”, siger de tre venner.
”Mæh”, sagde geden. Så endte det hele godt.

Tredje og fjerde årgang fra Hem Skole har arbejdet med
nogle af de 17 verdensmål sammen med deres lærere Hanne
og Helle.
Klassen tog på bustur og besøgte eventyrlandet Tidløse.
Her valgte børnene figurer til deres eventyr. De fotograferede
og forberedte sig på at skrive historier, hvor helten arbejder
for et af verdensmålene.
Børnene har skrevet samt konstrueret billeder i Powerpoint.
Du kan læse meget mere om verdensmålene på nettet. Her
kan du også besøge eventyrlandet Tidløse. På Tidløselandets
hjemmeside finder du mange andre eventyr og
animationsfilm lavet af børn (tidløse.dk).
Det sidste eventyr i bogen – Flora redder naturen – er
skrevet i 2018. Det var det eventyr, der gav os ideen til at
arbejde videre med EVENTYRLIGE VERDENSMÅL.
God fornøjelse.
Søren Kappel, forlagsredaktør i Eventyrforlaget J
Foråret 2019

