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Der var en gang en ung mand, som hed Poul. Han
boede på en lille bondegård sammen med sin
bedstefar. Bedstefar var meget gammel og syg. Han
kunne ikke længere arbejde på gården. Poul overtog
gården, men det var ikke let. De var meget fattige.
De havde bare et æbletræ og en gedebuk. Det var
en meget dejlig ged. Den hjalp Poul med at trække
ploven og så kunne Poul malke den, så de fik
gedemælk.
De kunne kun lige skaffe mad nok. Mens han
passede gården, drømte han om at få nok penge til
nogen heste. Så kunne han pløje bedre. Så ville han
høste mere og få råd til noget af det, de manglede.
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En mørk og regnfuld nat skete der noget
forfærdeligt. Zappa og trolden kom hen til Pouls
gård. De stjal geden. Det var det bedste Poul ejede.
Næste morgen stod Poul op og skulle pløje. Men da
han kom ud, så var geden væk. Han ledte overalt på
gården. Men væk var geden.
”Hvad skal jeg gøre, bedstefar”, spurgte Poul. ”Du
skal se, om du kan følge gedens spor. Måske er det
Zappa og hans lede trold, der er på spil”.
Jorden var helt våd efter nattens regn. Nu kunne
Poul tydeligt se sporene. Han fulgte dem og sporene
førte hen til troldens hule. Men hvordan skulle han
nu klare både trolden og Zappa.
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Poul kunne høre geden bræge inde i hulen. Han
glemte sin frygt og løb derind. Zappa og trolden
ville fange ham. Men nu gik geden til angreb. Den
stangede trolden, så den faldt over i Zappa. Nu greb
Poul en stor sten fra hulens gulv. Han gokkede
Zappa og trolden hårdt med stenen. De besvimede.
Poul så sig om i hulen. Han fandt en kiste med
Zappas guld. Det var dejligt.
De gik hjem til gården. Nu havde de råd til to heste,
som kunne trække ploven. Geden fik sin egen fold
med saftigt græs. Bedstefar fik en gyngestol og Poul
fik sig med tiden en rigtig god bondegård.
De levede lykkeligt til deres dages 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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