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Der var engang en pige, som hed Addi. Hun var ti år, men blev 
snart 11.
Hun skulle i skole, for sommerferien var slut. Da hun kom i skole 
første dag, havde hun ingen venner. Hun så en pige, der sad helt 
alene. Hun sad også selv helt alene, så tænkte hun, at hun gad 
godt gå hen til hende i næste frikvarter
Men da det blev frikvarter, kunne hun ikke finde pigen. Så valgte 
hun at spørge folk, om de havde set en lav pige med lyst hår og 
hun var ikke så gammel, men der var ikke nogen, som havde 
set hende. De sagde alle sammen, at hun ikke gik på skolen.
Hendes forældre havde nemlig ikke nok penge til, at hun kunne gå i 
skole. Der var en, som hed Holger. Han sagde, at han havde set 
pigen, som ikke gik i skolen. Holger fortalte, at hans forældre var 
rige. Han ville spørge dem, om de havde nok penge til at hjælpe 
den lille pige til at gå i skolen. Så blev Holger og Addi venner.
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Addi og Holger gik en lille tur ude i skoven. De så, at nogen var ved, 
at ødelægge skoven. Men hvorfor ødelagde de skoven? Var de 
forheksede eller hvad? De skulle hjælpe med at beskytte skoven! 
Men nu ødelagde de bare skoven. 
Addis øjne var helt store, for hun var bange for de to drenge. 
Måske ville drengene slå dem. De havde jo set, at drengene 
ødelagde træerne i skoven. Nu ville de hjem til Holger. Så kom 
drengene hen til dem og sagde: ”Hvad har i set?” Holger og Addi 
sagde ikke noget. De var alt for bange. ”Tal nu! Hvis i ikke taler nu, 
så skal vi dræbe jer!” 

”Nej, nej, lad Addi gå.” ”Ok, så lader vi Addi gå, men du skal blive 
her.” ”Ok så lad Addi gå nu.” ”Hvad har du set?” ”Ikke noget.”

”Hvorfor er du og Addi i skoven.” ”Fordi vi var på vej hjem til mig.” 
”Nå, du så ikke noget.” ”Nej! Vi gik bare en lille tur hjem til mig.” 
”Okay, men så gå dog!” De gik hjem til Holger. Addi var helt rød i 
hovedet: ”WOW Holger. Dit hus er så smukt!”
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”Det her er så mit hus.”
”Ej, det er flot, men skal vi ikke komme ind eller hvad.”

”Okay, jeg tror også, vi skal ind før heksen kommer. Skynd dig!”
”Ja jeg prøver at åbne døren.” ”Okay. Kom så kan vi tage nattøj på. 
Og så skal vi spise noget mad. Og bagefter skal vi sove. Men jeg 
tror måske, at heksen kommer forbi huset.”

Addi havde aldrig hørt om den heks. Nu fortalte Holger, at han 
havde mødt heksen ude i skoven. Hun vil fortrylle ham, så han blev 
ond, men han slap væk, inden hun nåede at gøre ham fortræd. 
Addi sov. Holger vågnede, for han var urolig. Han hørte heksen. Så 
han gemte sig. Heksen kom over til Addi. Hun tog sin tryllestav 
frem. Nu ville hun fortrylle Addi, så hun blev ond ligesom 
drengene i skoven.
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Holger var bag heksen. Han skubbede heksen ned på sengen. Addi 
skreg, da hun så heksen. Holger tog et tæppe og smed det over 
heksen. Hun tabte sin tryllestav og så tog Addi den. Holger satte sig 
på heksen. Addi sagde: ”Sig alle trylleordene. Og hvor er den lille 
pige henne. Når du har talt, slipper vi dig fri.” 
Nu var heksen bange, så hun fortalte dem alt. De gik hen til pigen 
og slap hende fri. Og drengene fra skoven blev gode igen.
Så kom forældrene hjem fra arbejde. Holger sagde, at der var en 
lille pige, som ikke havde penge nok til at komme i skole. Så 
spurgte han sin far og mor, om de kunne hjælpe den lille pige. 
Hendes forældre havde nemlig ikke nok penge. Det ville 
forældrene godt. 

Pigen kom i skole. Børnene blev gode venner, og de levede alle 
sammen 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




