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Der var engang en dreng, der hed Magnus, som var glad og
sød. Han boede på en stor gård i Danmark. I landet var der
en dronning og en borgmester. Borgmesteren havde en hel
kiste med guld.
En dag kom der et brev til Magnus. Det var fra dronningen,
og hun skrev, at der var nogen, der ville fælde alle træer i
hele skoven.
Magnus ville gøre noget. Han vidste nu, at det var en, der
hed Onde Ole, som ødelagde skoven. Magnus bestemte sig
for at gå op til slottet og sige til dronningen, at nu måtte
man altså gøre noget.
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Magnus og hans ven Bent gik ned til slottet. På vejen så de,
at der var en, der var i gang med at fælde alle skovens træer.
Det var ham, der blev omtalt i brevet. Det var Onde Ole.
De gik hen til Onde Ole. De råbte, at han ikke måtte fælde
alle træerne i skoven. Magnus sagde, at det ikke var godt for
naturen. Hvis alle træer døde, kunne man risikere at også
alle de dyr, der normalt levede i skoven, ville dø.
”Vi Elsker hele skoven. Hvis du ikke stopper, så dræber vi dig
Onde Ole”
Onde Ole råbte, at det skulle de ikke bestemme.
” Så er vi simpelthen nødt til at dræbe dig, dit forfærdelige
fæ!”
Bent havde to tunge økser med.
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Så gik de ind på slottet og sagde, at nu var der ikke en
mand, der går rundt og fældede alle træer i skoven.
Dronningen sagde, at hun vil give dem noget med. Hun ved
ikke hvad, hun ville give dem. Bent sagde, at Magnus er god
til at hjælpe.
Dronningen sagde, at der var en hel tom kiste. Det er den
pink kiste, der er tom. Men jeg ved ikke, om den blå er tom.
”Hov der er en, der banker på. Jeg går lige hen og åbner. Det
er borgmesteren. jeg ringede lige, da jeg havde sendt
brevet. Jeg sagde, at han skulle komme.”
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Her er det i skal ha, fordi i har reddet hele skoven. Her er en
hel kiste med guld. Nu må i få prinsessen. Nu kan i gå hjem
og glæde jer til i morgen. Ok sagde Magnus.
Borgmesteren inviterede til fest oppe i slottets fineste sal.
Borgmesteren kom, hans kone kom og Magnus og
prinsessen kom også med. Vennen Bent var der også.
Magnus blev konge over landet.
De levede lykkeligt til deres ende…

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
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