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LET AT LÆSE 
Fra ca. 7 år

Husk, at hvis historien ender dårligt,  

kan du bare prøve igen – og der 

er over ti forskellige slutninger!

I DIN EGEN HISTORIE 

bestemmer læseren selv 

handlingen. Med korte kapitler 

og letlæst tekst fortælles 

spændende historier,  

som passer til læsere på 

begynderniveau. 

      Illustreret af Evana Kisa

handler om en mørk  
og dyb hule, tre frygtelige uhyrer, 

nordiske guder og gudinder og ... DIG!

DET ER DIG, DER BESTEMMER, 
HVAD DER SKAL  SKE!

DIN EGEN HISTORIEDIN EGEN HISTORIE
DIN EGEN HISTORIEDIN EGEN HISTORIE

Æva r Thór Ben edi kTs sonÆva r Thór Ben edi kTs son
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OP PÅ HESTEN! 

Det er aldrig smart at kaste sig ned fra 

ryggen af en hest, mens den galopperer. 

Og du har ikke engang hjelm på!

   Hesten sætter farten ned. Du kigger 

ned på jorden. Den er regnbuefarvet.

   ”Hvem har malet vejen i regnbuens 

farver?” griner du.

   ”Det er ikke nogen vej,” siger manden. 

”Det er en rigtig regnbue. Det er Bifrost! 

Det her er regnbuebroen!”

   Hesten sætter farten 

endnu mere ned.  

   Du opdager 

noget, som er lidt 

vildt: Den har 

ikke fire ben! Den 

har otte ben!
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   Det er alt for mange ben! 

   I er højt oppe. Du skal passe på ikke at 

falde af. Du holder så hårdt om manden 

foran dig, at han næsten prutter på dig. 

   ”Rolig nu,” siger han. Du løsner 

grebet. ”Sleipner har gået den her vej 

tusind gange.”

   Du gætter på, at hesten hedder 

Sleipner. 

   ”Hvor skal vi hen?” spørger du. 

”Hvorfor bortførte du mig?”

   Manden fnyser. ”Jeg bortførte dig ikke. 

Jeg reddede dig,” mumler han.

   Du får øje på noget gennem skyerne.

   ”Der ligger Asgård,” siger manden og 

smiler. ”Det er der, vi skal hen.”

   ”Wauw!” er det eneste, du kan sige.  

 
HVAD GØR DU NU?

Hvis du vil besøge Asgård, skal du bladre om til side 10.

Hvis du vil bede manden om at følge dig hjem, skal du bladre 
om til side 55. 
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BESØG I ASGÅRD 

Asgård er en by. En kæmpestor by. 

En by af huse. En by af borge.  

En by af træ. En by af guld.

   ”Wauw,” siger du igen. I hopper af 

hesten ved den største borg.

   ”Det der er Valhal,” siger manden.  

Nu kan du endelig se hans ansigt.  

Manden er gammel. Han har kun ét øje. 

”Jeg hedder Odin,” siger han.

   ”Hvor er vi?” spørger du.

   ”Vi er i Asgård. Her bor aserne.”

   ”Hvem er aserne?” spørger du.

   Odin smiler. 

   ”Aserne våger over menneskene.  

Vi passer på alle i Midgård.”

   ”Hvad er Midgård?” spørger du.

   Odin smiler endnu bredere. 

10
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Du er nu hoppet til side 10 

Fortsættelse følger ...
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LAD OS BARE TAGE HJEM

Det er alt sammen 

rigtig flot. Men du 

vil alligevel gerne 

hjem.

   ”Alt i orden,” 

siger manden. Så 

tager han fat i 

Sleipners tøjler, og 

I vender om.

   Sleipner galopperer af sted!

 

Pludselig er du tilbage ved hulen. Dit hår 

er fuldstændig uglet af blæsten.

   Du springer ned fra hesten.

   ”Tak for turen,” siger du.

   Manden kigger på dig.

   Han er gammel. Og han har kun ét øje.
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