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ENINQ, og hvadprinsesser
kankommeud for nlr de
FTBTL,tsSETR
'gider'l&se,
ikke
menkunipiscr fivadde harlyst til.

GULERODSPRTNSESS
AF SIGNE

er. var engang e-n lille
prinsessesom boede p[ et
slot. Hun kunne godr lide at
spisegulergdder.Hun elskedegulerodder! Hun spistes[ mangeaf dem
at hendes mor, dronningen, blev
helt bange!
"Du flr ondt i maven og bliver
helt gul i hovedet,hvis du spiseralle
de gulerpdder!" sagdedronningen.
"Vel E4rjegej!" sagdeprinsessen,

og seblevhunbarevedmedat spise
gulerodder.
Men sA blev hun syg! Og hun
mltte leggesigi sengen.
Detvaren
megetfin seng.Denhavdeguldben
og senget[jaf icgtesilke.
Da kongenh6rteat hansdatter,
prinsessen,var syg, kom han
stormende:"Min datter, hun er
blevetsyg!- Kaldp[ legen,kaldp[
legen,hurtigt!"
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Lagen kom sl hunigt som han
kunne.
Men da lagen nlede frem,
op-dagedehan noger forfardeligt:
Op af prinsessenshoved voksede
der en stor gron dusk! - "Jamen,
kere_prinsesse,hvad har du dog
spist?"
"Guler6dder,"svaredeprinsessen.
I agen gik hen til sengen hvor
prinsessente. Han rog fat i den
grgnne dusk og prgvede at hive i
den.
"Av, av!" sagdeprinsessen,"det
gor ondt!"

"Av, av!" sagdeprinsessen,
"det
g0r ogsl ondt! Du m[ ikke klippe i
dusken.Du mAhellerefarvemir her
gr6nt s[ man ikke kan se dusken."
Lagen havde ogsl et glas med
piller. Han tog en pille op af glasset
og gav den til prinsessen.
- "Du skal spisedennepille," sagde
lagen.
"Hent mig noget vand, dener!"
sagdeprinsessen.
Tjeneren skyndte sig ud efter et
glas vand.
Prinsessenslugte pillen. Og sl
ventedede en time.
Dusken blev langere og langere.
S[ blev kongengal!
"Nu er det jo blevet megetverre!
Hvis du ikke finder ud af noger
ordentligt til min prinsessesl bliver
jeg rasendeog du bliver kastetfor
krokodillerne."
Legen ringede efter nogle flere
lager: "Kan I hjalpe mig?" Men de
andrele gerturdeikke komme,fordi
atde ikke ville edes afkrokodillerne.
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"Mi jeg gdr g[ en tur i skovenog
S[ ringede han efter smeden.Han plukke blomster?"
Kongensvarede:"J4 du mAgerne,
turdegdt komme,og hanhavdesin
men du skal passepe!"
storeknibtang med.
"Nu skaldu se,lille prinsesse,den
Nu kom en vagt og sagdetil kongen at den gamle mand og smeden
dusk ordnerjeg i et snuprag."
"Av," sagdeprinsessen,men in- var lobet ud gennemtremmerne.
S[ sagdekongen:"I€d i allehuse."
denhun sAsig om, var duskenvak.
Og sl ledte de i alle husene,men
Og smedenstd nu med en kempeprinsessenglk bare ud i skovenog
gulerodi hlnden!
"Du skal have prinsessenog det troede at der ikke sketenoget. Men
halvekongerige,"sagdekongen,"og den gamle mandshus l[ langt vak.
vi helder en skeppe penge over Og det varkun i landsbyende skulle
lede. Men prinsessenvar lige glad
dig!"
"Hurra," rAbtelegen, "nu skaljeg om de var l6bet eller ej, hun havde
bare sat blomster i hAret sA man
ikke edes af lcrokodillerne."
troede at den grgnne dusk bare var
P l u d s e l i g r A b t e n o g l e : " S e blomster.Men kongensyntesat det
var skrakkeligt alligevel. Der var
prinsessens
hoved!"
Op af prinsessenshoved voksede heller ikke let at sove med dusken.
SA sang hun en lille sang. Men
der igen en lille gr4ndusk.
"Hov," sagdelagen, "dusken er pludselig tabte hun alle sine blomster og faldt fornermet bagover for
kommettilbage."
Nu blev smedenbangefordi at sA der stod_lige
foran hendeenkampetrold. Og s[ skreg hun op! Men
blev han kastetfor laokodillerne.
KongenrAbte:"Jeg bliver gal. Du ingen hone hende.
fer ikke det halve kongerige og
prinsessenog en skeppe penge."
Smedenprgvedenu at flygte.
"Grib ham!" rlbte kongen.

agterne
lukkedeporten
i for
sAkunne han ikke slippe
ud. Smeden prgvede at
flygte igen og sA brugte han sin
knibtang for at fl porten op. Men
vagternegreb ham og puttedeham
i fangehullet.
I fangehulletfandt han ud af at det
var snevejr.Sl s[ han at trenrmerne
kunne lbnes, og sAkom en anden
fangeogsl derned,og hanvar meget
lyna og han prpvede s[ at masesig
igennem.Han fandt derefteren sten.
Med den kunne han banke murstenenei stykkers[ hullet blev stprre,
s[ smedenogsfl kunne komme ud.
SAlgb de alt hvad de kunne hen til
den gamle mands hus. Nu kom
konen og omfavnede ham for hun
var glad for at den gamle mand var
kommet hjem. Og s[ fik de noget ar
spise. Smeden var ked af at han
ingenkonehavde.Nu skulledesove.
Sl en dag sagdesmedentil konen:
"Det er en dejlig seng."
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gamle mand. Og s[ fik prinsessen
sin far at se igen, for faren havde
v:Eret bekymret for hende og var
taget ud i skoven for at lede-efter
hende.
Og t4 fik trolden alle sinebgrn og sit
palads.
Den gamle mand fik et stoft hus at
bo i med sin kone, og endnu bedre
senge.
. Og smedgnfik det halve kongerige og prinsessenog en skappe
pengeover sig.

L T u kom lregen som havde
| \ | fundet det sidstenye fordi
I
\ trolden havde sldan noger
medicin som kunne fA alt vek.
Derefter kaldte prinsessen p[
denerenog hangavhendemedicinbn
ned i vandet.Se drak hun det.
Der stodp[ flasken:Alt hvadman
havde kommet til at glre kunne
man spise lige sA meget af man
havdelyst til igen.
9g t4 var dusken vrek! Og hun
spistesAmangegulergddersomhun
e skulle smedenog den h-uy4" lyst til. Og moderen sagde
gamle mand ud og hugge aldrig noger om ar hun ikke m[ne
brande,og de fandtet godt spisegulerOddermere.
tre somdebegyndtearhugge
i, Og s[ sagdeenstemmelige plud.selig: "Av!" Nu kikkede de-op pl
S[ -levedede gdr til deresdages
trucetog de s[ nu at det var en ende,alle demder havdevaret meO
lempetrold de srd og huggedei. i historiender var en rigtig l6gneS[ fortsane de med at hugge og historie.
hugge. Nu sagdeden gamle mand:
"Jamen prinsessensidder jo deroppe!"
Lige pludseligsattekampetrolden
slg ned pl en kempe sten og gred.
Nu sagdeden gamle mand: t'Hvorfor tagerdu prinsessen?"
"For jeg vil s[ gerne have en at
glftg mig med og en der er rig",
sagdetrolden.
"Vi vil glve dig mangepenge,og
en du kan gifte dig med, hvis du
grder glve os prinsessenigen, fordi
sAkan du fA alle af verdens bOrnpl
dit skgd. @et ku' vere ar han gdr
ku-' li' born!) Og s{ flr du dit eget
palads."
Si holdt han op med at grade!
-Og
Han stilledeprinsessenned. -flot
nu
plukkede kempetrolden en
buket til prinsessenigen, og sagde
"undskyld".

Nrestemorgen vlgnede prinsessen.
Og sAspurgtehun sin far om noget: Nu Srk de alle fire hjem til den
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DET FANTASTISKEBINOMIUM :
en hare
en bold
Haren sparkertil bolden
Harenrirller bolden
Haren smadrerbolden
Harenstlr p[ mll med bolden
Haren slflr en prut med boldenog prutten
lugterover dethele

tSJ-projektet:edb & uv. 1987-1989
prut som kunne lugtes overalt pA
jordkloden. Og de spillede basket
ball, men han sn6dde andredyrved
at hoppe og smide bolden i mAlet.
Giraffen smed den til gorillaen og
gorillaen kravlede op og smed
boldeni mAlet.Og s[ stod der 1-I !
Og s[ begyndte de at fa et ril m&l
hvor gorillaen scoredeigen, og sA
kom haren og blev sur, men gorillaen tog boldenog smedden lige i
mAlet.

r 3.12.88

ffiOLI)
AF MINNAOGAMDI,SKIFTEVIS.
Haren skal spille kamp med bolden
og han skyder til bolden og den
rarnmer i mil og de spiller videre,
og s[ var han ved at sll en prut og sl
sagdedet bang,og alle spillernelOb
barevrk fordi det lugtedeover det
hele
Haren og hesten spillede fodbold
med bolden.Boldenkom til at slfien
prut. Den lugtede over det hele og
alle menneskeneflygtede helt over
til Afrika. Og s[ kom hestenog slog
en prut til, og s[ drak den sig den
Jolly Colaog denspistespegepolsemadder og leverposteg-madderog
skinke-madder.Da den var fardig
med at drikke sin Jolly Cola og
spise sine madder, gik den sig en
lille tur. Og sAgik denover at handle
ind. Og s[ gik denhjem med maden
i kgleskabet sammenmed sin ven
haren.Da de kom hjem ryddedede
op. Bagefter at de havderyddet op
tog de siget lille hvil. Og s[ vlgnede
de.- S[ rgg de sig en smoghver.Og
i mellemtidende sadogr1g,tegnede
de en tegning.Og s[ lavedede mad.
S[ vaskedede op og tgrredeaf. Nu
satte de tingene pl plads. Py-ha,
siger de begge to. SA sagdeharen:
Nu gflr vi ind og serfjernsyn.- Og s[
var den dag glet og s[ gik de i seng.
Snip snap snude - nu er historien
ude! Tip tap t6nde - nu kan du
begynde:
Haren skulle spille basketball med
alle slags dyr, og han skulle spille
landskampen.S[ lavedehanen stor
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PSYKOLOGI:Denne
historie
'farlig',
viste
sig
at vrere
se
.Y
o
ogseside10og 16.

Glasfolket
Glasfolketerlavetaf glas.
N[r de d6r glr glasset i
stykker. Nfu de glr siger
det kling klang klong. De
kan spise madder med
spegepolse,leverposteg,
rejeost, og chokolade og
figen.Hver gangde seren
mad farer de over den og
spiser den. De drikker
saftevandog Jolly Time.
De gfu i den franske
skole hver morgen og nlr
de fer fri, skal de lave
lektier, for det siger glasmor.

BORNSEGNEHISTORIER:
Videredigtning
pAkendtevenryr

Glasmor har glas-pudder i ansigtet og glasmasss-gjenskygge.
Nasen er flad som en
pandekage.Hun har Orer
som en stor kop. Munden
er maletrOdmei gtaslaidt.
Tenderne er af det fineste
krystal.Hendesloop ergul Nu er bornene kommet
hjemfra pandekage-huset
og rOd og blA.
Og faderenkom ud og var
glad fordi de kom hjem.
Denne historie er digtet De havdelommernefulde
af Minna, 3.k1. af guld fra heksenshus.
Stedmoderenvar dod.
Nu solgte de noget af
guldet og s[ havde de
pengenok til at kgbebrOd.
De kgbte ogsAen mark
til deresfar sAhan kunne
sl korn, s[ de kunne fl
noget at spisenaste [r!
Faderenhavde huller i
tfliet, sAde kobte nogettoj
til ham. Det blev han
megetglad for. Han fik en
ny bluse, og nye bukser.
Han fik ogsl en brun jakke af pels.
Da han tog den p[, blev
denheltgrgn! Og sl kaldte
hanp[ Hansog Grete.Han
var helt stolt af sig selv,
for skredderensolgteden
for 50 kr. fordi han ikke
vidste at det var en tryllejakke. Nu hvor han kun
havde givet ham 50 l<r.
tankte han pA om han
skulle give ham den til-

Hansog Grete.
bage? Nej, det ville han
ikke! For nu havde han
kgbt den!
Og nu blevderregnbuefarver pI jakken og
derefterfik denenmarkelig farve p[. En merkelig
farve somhanaldtig havde
set fpr. Nu kom der gule
og grpnne og sorte farver
p[. Det var en meget
merkelig jakke. Det var
nemlig en tryllejakke.
Men nu mltte han hellere
tage den af. For hvis nu
tryllejakken ikke gad
mere, hvad s[?
Sn en dag da faderen
havde jakken p[, skulle
han lgfte en kornsrk op
p[ vognen.Og lige da han
havde taget fat i sakken,
flpj den op i vognen!
Hov, tankte faderen,
denjakkemAvist goremig
stark som en bjprn!
Han prpvede en hel
masseting, at l6fte et tric,
det kunne ikke for, men
nu kunne hanfordi tryllejakken gjorde ham srerk.
Nancy, 3.kl

