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Der var en gang en dreng, der hed Felix. Han boede i 
et lille, rødt hus ved en sø sammen med sin far.  Hans 
mor var død i et bil uheld. Søen var meget beskidt, for 
der boede en skralde-ged, der gylpede skrald op. En 
dag blev hans far frygtelig syg og fik høj feber, og de 
havde ikke nok penge til, at han kunne komme på 
sygehuset. 
Men så på et tidspunkt kom der en mand, som hed 
Pjuske, som sagde de kunne få 10.000. kr., hvis de fik 
geden og hans ejer Buller væk. Felix tænkte, at han 
kunne få penge til sin far, så han gik med til det. Men 
lige da han skulle til at gå, sagde manden, at han måtte 
få en hjælper med, der hed Tippo. Så gik han.
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De gik om på den anden side af søen. Det var ved at 
blive aften. De fik den plan at gemme sig omme bag 
en stor sten og vente til at onde Buller kom frem for at 
fodre geden med en masse skrald. Lidt efter kom han 
gående hen af stranden og begyndte at fodre geden. 
Tippo og Felix sprang frem fra stenen og trak deres 
sværd frem og gik til angreb. 
Felix løb hen til Buller og stak sit sværd lige ind i ryggen 
på ham, og han faldt om på jorden. Tippo skyndte sig 
hen til geden, og huggede hans hoved af. Idet han 
huggede hans hoved af, blev hele søen helt ren og fri 
for skrald. Der kom også fisk og krebs i den igen og den 
var helt ren.     
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Tippo og Felix begyndte at gå hjem til faren. Da de 
kom til huset, stod Buller allerede med pengene, og 
sagde, at det var godt, at de var kommet tilbage. 
Han sagde også, at der var godt, at der ikke var 
forurening i søen mere, så der var kommet mange 
fisk. De gik ind til faren og fortalte den gode nyhed. 
Bagefter kørte de til sygehuset og faren blev 
opereret. De levede lykkeligt til deres dages ende.

Slut
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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




