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Der var engang pige som hed Flora. Hun var sød, rar og modig.
Floras bedste ven var ræven, som hun havde kendt hele sit liv.
Floras far elskede naturen så meget, at han kunne mærke den.
En dag fik faren “signal”. Det var den slemmeste sygdom i verden.
Faren bad Flora om at gå ud og se på planter, og hun skulle tage
ræven med ud. Flora så på planterne. De så fantastisk flotte ud,
sagde hun. Næste dag bad faren Flora om det samme som i går.
Flora så på planterne. De så lidt visne ud, sagde Flora til sin far.
Faren bad Flora om at gå ud de næste mange dage. Til sidst sagde
Flora at det hele var gået ud. Floras far sagde at planterne også
havde fået sygdommen signal. Flora blev bange. Signal var den
slemmeste sygdom i verden også for planter. Planterne og faren
havde den samme sygdom.
Den eneste modgift der var at finde, var en plante. Det var den
eneste plante, der ikke kunne gå helt ud. Modgiften skulle findes
på et bjerg med en hule. Der var der stadig blomster.
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Så gik Flora ud mod et bjerg på Grønland. Hun gik og hun gik, for
der var meget langt.
Flora havde gået i mange dage og nætter. Da hun nåede frem var
det nat. Flora og ræven så den blomst, der kunne hele hendes far
og alle planter i verden. Flora og ræven gik op mod blomsten, som
var en gul anemone.
Da Flora og ræven næsten var kommet henne ved den gule
anemone, kom der en mand. Manden hed Kurt, Kurt den Anden.
Flora blev forskrækket og ræven blev så bange, at den hoppede op
i det nærmeste træ, der var. Kurt spurgte, hvad hun lavede her. Så
forklarede Flora, hvorfor hun var kommet.
Da Flora havde forklaret det hele, tog Kurt et sværd frem. Så trak
Flora også sit sværd. Der blev fægte kamp mellem Flora og Kurt.
Kurt var god. Flora var ikke så god, som Kurt. Men så slog Flora
Kurt så hårdt, at han døde. Derefter løb Flora og ræven op ad
bjerget – op til den gule anemone.
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Flora og ræven gik ned ad bjerget og begav sig hjemad. Det tog
dem mange nætter og dage at komme hjem.
Da Flora og ræven var kommet hjem, var faren og alle planterne
døde. Flora løb ind og lavede en suppe af den gule anemone. Da
suppen var klar, løb hun ind i sin fars soveværelse og åbnede hans
mund. I det samme snublede hun.
Faren nåede kun at få en dråbe af Floras suppe, så flød al suppen
ud på gulvet. Flora troede, hun havde mistet sin far, men så
vågnede han og gav hende en krammer.
De gik ud og plantede nye planter. Så løftede faren Flora op og
ræven hoppede og

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
Foråret 2019

