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Der var engang en pige, der hed Pil. Og hun var sød, venlig
og hurtigere end alle drengene. Hun boede alene i et rødt
rækkehus inde i byen. Hun havde næsten ingen penge, for
det var kun drenge, der måtte arbejde.
Pil besluttede sig for at lave det om, så piger og drenge
måtte det samme. Pil valgte at hente sin bedste ven Cecilie.
Og Cecilie valgte at hjælpe hende, for hun syntes det
samme om uligheden mellem alle.
Pil og Cecilie drog afsted, men det måtte de ikke, for det var
kun drenge der måtte drage ud i verden. ”Det er alt for
farligt for små piger”, sagde vagten ved byens port. Pil og
Cecilie slog vagten ud, og gik ud mod skoven.
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På vejen skulle Pil og Cecilie over et bjerg, men i bjerget
boede en trold, som hed Trolle. Trolle begyndte at angribe
Pil og Cecilie. Heldigvis var Trolles hjerne så lille som en
pebernød. Til gengæld han var stærk og stor.
Pil løb hen til Cecilie, som havde et reb. Derefter løb Pil hen
til Trolle, og hun rendte imellem benene på ham og bandt
ham fast. Trolle sagde: ”Hvorfor binder I mig, jeg vil bare i
skole”. Pil sagde: ”Fordi du er ond, du kan da ikke bare gå i
skole”. Trolle sagde: ”Nej jeg er ikke ond, men jeg er ked af
det, fordi trolde ikke må gå i skole”.
Pil sagde: ”Kom med os. Vi vil have mindre ulighed og mere
lighed”. Trolle gik med pigerne for at få mindre ulighed og
meget mere lighed imellem alle sammen i verden.
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Pil, Cecilie og Trolle gik hen til dronningen Dorthe. ”Deres
højhed Dorthe”, sagde Pil. ”Vi vil ha’ mindre ulighed og
meget mere lighed”.
Dorthe kiggede på de tre væsner, der stod foran hende.
Dorthe sagde: ”Kære undersåtter. Jeg gi’r jer mere lighed i
verden på en betingelse: at I vil arbejde for mig”. Pil sagde:
”Ok, det vil vi gerne”.
Pil og Cecilie fik jobbet hos Dorthe. Og Trolle kom i skole og
han blev så klog, at han vandt en guldmedalje i at være den
klogeste i hele verden. Pil og Cecilie blev rige som hofdamer
på slottet. Pil, Cecilie og Trolle mødes stadig den dag i dag
med hinanden. Pil, Cecilie og Trolle levede lykkeligt til deres
dages ende.
SLUT

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

