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Der var engang en HELT der hed  Xander. Han 
var sød og stærk. Han var rig og læste. Han boede 
på et slot. 
Men en dag skete noget for forfærdeligt. En trold 
kom ind i byen. Den kunne godt lide olie. Den 
hældte olie ud på marken ved siden af vejen. Så 
satte han ild til olien. Det var ikke godt for klimaet.
Han var sur, fordi han ikke fik bøf. Den blev så sur, 
at den faldt om. Alle gik væk. Da trolden vågnede 
op, gik han hjem til sin grotte.
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Da han var hjemme, blev han sur igen. Så fandt han 
et stykke guld. Han var sulten, og han spiste en 
kartoffel, der ikke var god. Så gik han en tur op på 
det bjerg, der var over hans hule. Han havde et hul 
der gik ned til hulen. Han gik ind i hulen, og så smed 
han guldet. Derefter gik han hen til byen igen for at 
spørge om mad, men alle sagde nej. 
”Vil du give mig mad.” 
”Nej jeg vil ikke give dig mad, gå din vej, du må ikke 
få mad.” Han gik sin vej hen til sin grotte igen.

.
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En dag holdt Xander fødselsdag for alle i byen. De 
fleste kom til fødselsdag og de glædede sig. Alle 
havde gaver med. Der var kun tre pakker, men han 
var glad alligevel. Han fik tøj i den ene. Han var glad 
for det og de fik kage og god mad. Nu var 
fødselsdagen slut. Tak fordi i kom. Nu gik de hjem til 
deres huse.
Da alle sov kom trolden til byen for at stjæle mad og 
brænde olie af. Men denne gang gik det skidt for 
trolden. Xander havde kommet gift i madresterne. 
Da trolden stjal dem, blev den forgiftet og døde.
Men alle i byen var glade, for nu blev der ikke 
brændt så meget olie af.
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Nu havde alle i byen det godt. Xander havde en ven 
der boede på landet. Han havde to heste. Den ene 
låner Xander på de dage, hvor han ikke skulle noget. 
Da rider han med sin ven. Det var en god ven. JA, 
det var en god ven. 
Han var tit ude at gå med sin hund.

Tak fordi i læste den.
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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




