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For længe siden boede der en pige, der hed Asta. Asta
boede i et lille hus ude på landet. Huset var lavet af røde
mursten. Hun havde arvet huset af sin bedstemor og
bedstefar.
Hun boede sammen med sin hund Vaf og hendes hest
Stjerne. Men Stjerne havde altid været lidt ensom. Derfor
ville Asta spare op til en drengehest.
Hun boede også med sin kæreste Bent. Men en dag kom
kongens tjener og sagde: ”Du er inviteret til kongens
fødselsdag lørdag kl. 19.00 til 00.00. Hav en god dag.” Så gik
han.
Asta glædede sig til på lørdag. Hun gik ud for at købe en
gave og ny kjole. Hun havde tænkt på alle de fattige børn,
men nu måtte hun købe en gave.
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Næste dag var hun på vej over til slottet, men hun
måtte ikke have Vaf med. Der var mange
mennesker.
Kongen stod og bød velkommen til alle gæsterne.
Alle fra byen var inviteret. Selma var der, Fie var der,
Eva var der, Hans var der, Ralf var der og kongen
selvfølgelig.
Kongen sagde tak, fordi alle kunne komme, men der
var ingen, der så trolden, der gemte sig bag ved
husene. Alle gæsterne sagde tillykke med de 37 år,
men først skulle kongen holde en tale.
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”Tak fordi i er kommet til min fødselsdag. Husk nu I
skal tænke på dem, der er fattige i dette land. I skal
ikke tænke på den dumme trold i landet.”
Men trolden havde sneget sig ind blandt alle de
mennesker. Trolden var klar til at fuldføre sin plan.
Han havde planlagt det hele i 10 år.
Trolden ville have, at alle i kongeriget skulle se, at
han styrede det hele. Nu ventede han bare på det
helt rigtige tidspunkt at gøre det. ”Ha ha ha
haaaaaaaa,” sagde trolden.
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”Ååååååååååå nej, hjælp mig. Jeg bliver taget til
fange af den dumme grimme trold,” skreg kongen
”Nu er det mig, der styrer det her land,
muuuhahaaa. Nu tager jeg ham til et sted I aldrig vil
finde, muuuhahaaa.
Når jeg har fået lokket penge ud af kongen, gør jeg
jer alle til mine slaver. Og jeres elskede konge bliver
sat ind i et bur, indtil han vil give mig
999,000,000,000 $ inden de næste 2 måneder.
Ellers bliver han halshugget. Farvel idioter.”
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”ÅÅÅÅÅÅÅÅÅ NEJ, vi bliver nødt til at redde
kongen”, sagde Asta.
”Der er ikke noget, vi kan gøre”, sagde Hans. ”Men
vi kan ikke lade kongen blive halshugget. Vi bliver
nødt til at håbe på det bedste.”
”Men jeg vil ud at redde kongen. Mig og Vaf vil
redde ham.”, sagde Asta.
”Held og lykke med det. Ha ha ha ha, drøm du bare
videre Asta. Dig og en hund kan ikke klare en stor,
dum, grim trold. Ha ha ha ha”, sagde Hans.
De grinede alle sammen af Asta.
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”Hvor er jeg genial. Nåh lille konge. Hvem er det nu,
der styrer landet, ha ha ha. Nu skal du lukkes inde i
mit bur. Der er ingen seng. Og du får muggent brød
og beskidt vand. Hvor er jeg godt nok ond, ha ha.
Det bliver sjovt det her. Nu skal jeg svine dig til og
du kan intet gøre ved det. Ha ha ha ha.”
Asta og Vaf har set det hele oppe fra bjerget.
”Se Vaf, hvor ond trolden er ved kongen. Vi bliver
nødt til at gøre noget ved den trold.”
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”Så lille konge. Her er dit nye hjem. Håber du kan
lide det, ha ha ha. Men nu skal jeg ud og finde
noget muggent brød til dig.”
Da trolden er på vej ud, kommer Asta og Vaf
listende ind i hulen. ”Hej konge, jeg er kommet for
at befri dig.”
”Tak Asta, men skynd dig, trolden kan komme når
som helst.”
”Nøglen er godt nok stor. Lille konge, jeg kommer
nu.”
”Ååååånej skynd dig at gemme dig. Han kommer
nu.”
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”Kom Vaf. Vi gemmer os her.”
”Hey. hvad laver du her”, råbte trolden. ”Kom så. Du kan lide
sammen med kongen. Kom her. Jeg skal nok fange dig. Kom
din lille mide.”
”Nej, Vaf bliv her. Du kan ikke klare ham. Vaaaaff bliv her. Kom
her hund. Han vil bare fange dig. NEEEJJJJJ.”
”Godt gået Vaf. Hvor er du dygtig. Nu skal vi bare sætte ham
ind i buret og så skal vi slippe kongen fri.” ”Vov, vov, vov, vov.”
”Jeg kan ikke lide hunde,” sagde trolden, ”men jeg kan godt
lide at spise hunde.”
”Aaarrr, du må ikke spise Vaf. Skynd dig Vaf. Kom vi må ud.”
”Nej i skal først befri mig”, råbte kongen.
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Vaf angreb trolden. Nu tog Asta også fat i ham og de fik ham
ind i buret.
”I må ikke lukke mig inde for evigt. Det må i virkelig ikke. Jeg
er ked af det. Jeg bliver bare så sur, når i driller mig. Så jeg
vil bare gøre gengæld. Men det var bare forkert, undskyld,”
sagde trolden.
”Det er fordi, at du er ond ved mit land og du er en trold.”
”Men jeg er så fattig og jeg har ikke noget hjem. Jeg bor
bare i den her skrotbunke.”
”Hvis du ikke er ond mere, kan jeg giver dig et hjem og dyr,”
sagde kongen.
”Det lover jeg,” sagde trolden.
Så var det en aftale. ”Tusinde TAK. TAK, TAK, TAK. Jubii.”
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Fra den dag var Trolden sød ved alle.
Kongen ville gerne give en gave til den, som reddede ham.
Det var Asta og Vaf. Klap, klap, klap, klap.
”Hvad vil i gerne have Asta og Vaf.”
Vaf ville gerne have hunde foder og et nyt hundehus. Asta
ville gerne have en drenge hest.
”Så får i det,” sagde kongen.
Han grinede og fortalte dem, at en drenge-hest altså blev
kaldt for en hingst,
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Her bor Trolden. Han har 3 geder og 3 hunde og en kone.

Så endte det godt. Trolden er lykkelig og har fået børn og
kone. Og nu er Asta og Vaf endnu mere lykkelige.
Og de levede allesammen godt til deres dages ende.
n

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

