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Jens er glad igen i dag!

Han mødte en rar mand i tivoli i går.

Han fik en sjov tur i en blå kasse. 

Jens fik lov at rejse ind i en bog.

Han vil ind til den rare mand igen i dag.

Han vil prøve en tur mere!

Det var så sjovt i går!

Jens kan se hans røde og gule telt. 

Han er på vej ind til byen.

Jens løber. 

Så ser han den rare mand.

”Se hvem vi har der!”

Den rare mand ler.

Jens går ind.
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”Må jeg få en tur mere?

Det var så sjovt i går!”

”Nå, du kunne godt lide det?”

Den rare mand ler igen.

Jens ser på ham med våde øjne.

”Så pyt!”

Den rare mand er i godt humør.

Jens er glad igen.

”Hvor vil du så hen i dag?”

Jens tøver en smule.

”Det må godt være lidt værre end i går.” 

”Så har jeg det! 

Sæt dig ind igen.

Så viser jeg dig noget.” 

.
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Jens er nu ikke helt stolt ved det.

”Stol på mig!  

Det er måske lidt værre end i går! 

Men det er det nu nok ikke. 

Ikke ret meget.

Du vil kunne lide det.”

Kan man nu stole på det?

Jens tøver igen.
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Så pyt. 

Han tør godt.

Jens er klar til at sætte sig ind.

”Bare husk dette! 

Tryk på den gule knap når du vil hjem igen.”

Jens ved, hvad han skal gøre.

Den rare mand giver to tryk. 

Det er på den store knap. 

Så sker der noget.

Blink, blink.

Rødt, gult, blåt.

Så ryger det.

”Wusch!”

Så er den blå kasse væk.
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Jens vil åbne døren. 

Men han er bange for at kigge ud.

Han kan dog ikke høre noget.

Han åbner døren en lille smule. 

Så helt op.

Han åbner sine øjne på klem.

Wus
ch

Pstt
t
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Ude er der mørkt.

Igen er han midt i en mørk skov.

Han vil godt virke lidt sej. 

Men er det ikke helt.

Så ser han et stort lyn. 

Det lyser alt op.

Lidt efter er der også et højt brag.

Han går væk fra den blå kasse.

Det lyner ovre ved det store bjerg. 

Det er tæt ved.

Der er et mørkt slot oppe på det.

Jens går over mod det mørke slot.

Det er et højt bjerg. 

Vejen derop er stejl. 
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