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Nøffe vil være vild Søren Jessen Hent PDF En morgen vågner Nøffe, og endnu inden han har sat fødderne på
gulvet, kan han mærke, at det er sådan en dag, hvor han har lyst til at være vild. Ja, det er noget underligt

noget, men sådan er det med snabelgrise.
“Jeg vil bare være så vild i dag,” råber Nøffe og springer ud af sin seng. “Hmmm, men … øhm … hvordan?”

Han tænker og tænker, mens han finder dagens slips frem, og pludselig ved han det.
“Jeg vil gå uden slips i dag!” råber han og stiller sig hen foran spejlet. Så kaster han slipset fra sig og står og

kigger længe på sig selv fra alle vinkler. Han synes selv, at han ser meget mærkelig ud uden slips. Helt
forkert. Nærmest nøgen. “Nej, det er for vildt,” mumler han og samler slipset op. Så tager han det på og
smiler. Der må være en anden måde, han kan være vild på. Han tænker og tænker, men kan ikke finde på

noget. Indtil han får øje på sine to hår på hovedet.

NB: Denne historie findes også som en af ti historier i bogen "Vintervæsner".

 

En morgen vågner Nøffe, og endnu inden han har sat fødderne på
gulvet, kan han mærke, at det er sådan en dag, hvor han har lyst til at
være vild. Ja, det er noget underligt noget, men sådan er det med

snabelgrise.
“Jeg vil bare være så vild i dag,” råber Nøffe og springer ud af sin
seng. “Hmmm, men … øhm … hvordan?” Han tænker og tænker,
mens han finder dagens slips frem, og pludselig ved han det.
“Jeg vil gå uden slips i dag!” råber han og stiller sig hen foran

spejlet. Så kaster han slipset fra sig og står og kigger længe på sig
selv fra alle vinkler. Han synes selv, at han ser meget mærkelig ud
uden slips. Helt forkert. Nærmest nøgen. “Nej, det er for vildt,”

mumler han og samler slipset op. Så tager han det på og smiler. Der
må være en anden måde, han kan være vild på. Han tænker og

tænker, men kan ikke finde på noget. Indtil han får øje på sine to hår
på hovedet.

NB: Denne historie findes også som en af ti historier i bogen
"Vintervæsner".
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