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Der var engang to piger ved navn 
Berta og Rose. Berta var en glad 
pige med gult hår. Rose var 
Bertas hjælpsomme veninde. 
Hendes hår var ildrødt. De 
elskede dyr. Så de red en lille tur 
på deres heste. Da de red, så de 
en grotte. De besluttede, at de 
ville ride ind i grotten. 
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Så går de ind i grotten. Derinde 
ser de en ond mand. Han boede 
inde i Grotten. Han havde en 
hund. Det var en meget sød 
hund. Den hed Molli. Den onde 
mand hed Zorro. Men manden 
sagde bare: ”Dumme køter”.
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Zorro, han var meget rig. Han 
havde alt, men det var fordi, at 
han havde stjålet alt, hvad han 
havde. Også ”hans” hund. Han 
var ond ved hunden. Han slog 
den hver eneste dag.
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Når han slog Molli, gøede den. 
Det ville han ikke høre på, så han 
besluttede, at han ville koge 
hunden. Molli peb ynkeligt. Lige 
idet han puttede hunden ned i 
gryden, kom Rose og Berta 
ridende ind i grotten. 

11



Så tager Berta hunden Molli op, 
og så sagde Berta: ”Hvad laver 
du, din onde mand. Vi melder 
dig til politiet.” Så sagde Zorro: 
”I kan ikke fange mig, så I kan 
ikke melde mig til politiet.” 
Zorro løb ind i et hemmeligt 
rum. Pigerne ville fange Zorro. 
Men Rose var snarrådig. 
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Hun sparkede den pind væk, som 
holdt lugen til det hemmelige 
rum. Nu var Zorro fanget i sin 
egen hule. Han kunne ikke 
komme ud. Pigerne ringede efter 
politiet. Nu fik alle deres  ting 
igen. Rose og Berta fik Molli og 
alle levede lykkeligt til deres 
dages ende.
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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




