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et er tid for Nafdalfestivalen. Gatene i byen bobler av
glade mennesker, matboder med masse mat og markeder med mange spennende ting. Aller mest gleder
Lise og NAFFEN seg over at det omreisende Tivoli Maximus
er på besøk.
Tivoli Maximus er ledet av den synske Pastor Juster. For
penger kan du se ham bøye jernstenger med tærne sine og
flytte på møbler med øynene sine. For bare fem kroner kan
han også fortelle hva som kommer til å skje i senere i dag,
eller i morgen, eller kanskje neste år.
Lise og NAFFEN har spart fem kroner hver og har tatt
bussen til festivalen. De gleder seg vilt til å høre hva Pastor
Juster kan lese ut av krystallkulen på bordet i campingvognen sin.
– Hm… Jeg ser at du kommer til å få en veldig spesiell ting
på markedet helt gratis, sier han til NAFFEN.
– Og du kommer til å bli rik en dag! sier han til Lise. – Så
rik at du trenger hundrevis av lommebøker.
NAFFEN er spent: – Jeg lurer veldig på den spesielle
tingen jeg kommer til å få på markedet.
– Jeg også, sier Lise. – Dessuten bør jeg begynne å samle
på lommebøker. Så la oss dra til markedet nå med en gang!
– Lykke til! sier Pastor Juster og gir et klokt råd på veien:
– Husk at ting kan bli borte like fort som man får dem!
På markedet er det stappfullt med mennesker fra fjern og
nær. De hører lyden av musikk og folk som prater i munnen

på hverandre, og det lukter deilig av krydder og røkelse.
Lise og NAFFEN går forbi en slangetemmer med turban
som sitter og spiller på en fløyte foran en stråkurv med to
brilleslanger oppi. Ved siden av sitter en tynn fyr med en
lang svart bart og kaster terninger på et lite bord. Ved siden
av han igjen danser en magedanserinne med glitrende sjal
og snabeltøfler.
Så kommer de til en liten, smal og tett bod som er stappfull av små og store ting. Tingene ligger strødd utover på
gulvet, i hyllene og på veggene og hengende ned fra taket.
Bak disken er det hauger av krydder og urter og gullstøv og
edelstener i alle mulige farger.
– Wow! sier Lise og måper.
– Tenk at det finnes så mange utrolig fine ting i verden,
sier NAFFEN.
Så får NAFFEN øye på en ting som henger i en tråd ned
fra taket foran et gjøkur. Tingen er en liten og gyllen oljelampe i messing.
– Se så fin den er! sier NAFFEN til Lise.
– Den er ikke bare fin, den er MAGISK! sier noen bak dem.
NAFFEN og Lise snur seg. Der står det en tykk mann i blå
skjorte og med grønn rumpetaske. Han kikker NAFFEN i
øynene og fortsetter alvorlig:
– Den lampa viser seg kun for den som trenger den. Den
har faktisk aldri vist seg for noen før, ikke før nå!
– Hva vil det si? spør NAFFEN nysgjerrig.

DEN MAGISKE LAMPA
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– Det vil si at den er din hvis du vil ha den, svarer mannen.
NAFFEN takker ja til lampa, og Lise finner en rød liten
lommebok. Så løper de til bussholdeplassen for å ta siste
bussen hjem igjen. I det de runder hjørnet ser de bussen
blinker ut fra bussholdeplassen og kjører videre.
– Fillern. Vi rakk den ikke, sier Lise fortvilet.
– Typisk, sier NAFFEN og sukker.
Arne kommer syklende på trehjulssykkelen med en liten
bananklase på bakbrettet.
– Se den, du! sier Arne og kikker på oljelampen som
NAFFEN holder i hånden. – For en fin lampe du har, NAFFEN!
– Takk, svarer NAFFEN. – Den er visstnok magisk, men
jeg vet ikke hvordan ennå.
– Magisk, sier du? La meg se på den! sier Arne og tar den
ut av hendene til NAFFEN.
Arne henter opp et lommetørkle fra jakka si og begynner
å gnikke på oljelampa. Så skjer det noe. Med et poff og bittelitt røyk forsvinner oljelampa rett foran øynene deres.
En liten stemme sier: – Hallo! Jeg er her nede!
Og nede på bakken står en bitteliten jente på størrelse
med en fyrstikkeske. Hun har mørkt hår og grønne øyne og
står i en hvit liten boblejakke med rosa stjerner på.
– Hei! Mitt navn er Jenni. Som takk for at dere slapp meg
ut av lampa skal jeg gi dere tre ønsker. Hvem vil ønske seg
noe først?
– Fus!! skriker Arne og peker på bananklasen sin. – Jeg
ønsker meg at denne lille bananklasen skal bli til en
kjempestor haug med gule og saftige bananer!

– Som du ønsker skal du få, svarer Jenni. Og vips forvandler bananklasen seg til en kjempestor haug med de
største og deiligste bananene Arne noen sinne har sett.
– Da er det min tur, sier Lise. Jeg ønsker meg at det alltid
kommer en ekstra buss hver gang jeg ikke rekker den siste
bussen hjem.
– Som du ønsker skal du få, svarer Jenni. Og vips kommer
det kjørende en ekstra buss som blinker inn på bussholdeplassen.
– Jippi! hyler alle i kor.
Arne begynner å bære alle bananene inn i bussen. Det blir
så mange bananer i bussen at passasjerene må sitte på
fanget til hverandre for at alt skal få plass, men da sier
sjåføren:
– Stopp! Det er ikke bra å ha løse bananer slengene rundt,
så alle banene må bæres ut av bussen og inn i bagasjerommet!
Bussjåføren hjelper Arne med å få alle banene på plass
der de skal være. Lise, NAFFEN og Jenni hopper inn på
bussen og finner seg et sete å sitte i og tar på seg setebeltet.
Inne på bussen er Arne spinnvill. Han slenger seg rundt i
håndtakene, hopper opp og ned på setene og vil ikke sitte
stille. Han skriker og hoier og synes det er veldig gøy å kjøre
buss.
– Sett deg ned og ta på deg setebeltet, sier NAFFEN.
– Og bruk innestemme så du ikke forstyrrer bussjåføren,
legger Lise til.
– Ja, for tenk hvis bussen må bråbremse! sier Jenni.
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Slutt – men ikke helt...

Akkurat i det hun sier det går den svaksynte og tunghørte
enke fru Kemner Münthe over veien. Bussjåføren bråbremser,
og Arne fyker fremover i bussen som en kanonkule og treffer
frontruta som en slimball.
– Ahahahau!!! stønner Arne og sitter klistret bom fast til
ruta.
NAFFEN tar av seg setebeltet og løper bort til Arne for å
hjelpe ham.
– Uff, jeg skulle ønske du hadde blitt flinkere til å oppføre
deg riktig på bussen, sier NAFFEN.
– Som du ønsker skal du få, svarer Jenni. Og vips sitter
Arne stille i et bussete med setebelte på og bruker innestemme. Han oppfører seg rett og slett kjempefint og er
høflig mot alle passasjerene.
– Vel. Det var vel ikke akkurat slik jeg hadde tenkt å bruke
ønsket mitt, sier NAFFEN oppgitt.
– Men pytt sann.
– Så fint at alle er fornøyde, sier Jenni glad. - Da er jeg
nemlig ferdig med å gi dere ønskene deres. Nå er det noen
andre som trenger meg mer enn dere. Ha det bra!
Med et lite poff og bittelitt røyk forsvinner Jenni rett foran
øynene deres. Oljelampen er også helt borte. Men så husker
Lise og NAFFEN hva Pastor Juster hadde sagt til dem tidligere på dagen: At ting kan bli borte like fort som man får dem.
Enda godt at Arne fra i dag av alltid vil oppføre seg riktig på
bussen, da. Dét er nemlig noe som aldri vil forsvinne.
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Bruk beskrivelsene i prologen som utgangspunkt for å
dramatisere personlighetene. De skal være motsetninger. La NAFFEN og Arne stille barna relevante spørsmål
ift. innholdet i historien. Og la barna stille NAFFEN og
Arne spørsmål. Når den ene karakteren stiller et
spørsmål til barna, bør den andre karakteren kommentere spørsmålet ut i fra sin rolle.

NAFFEN:

Bruk hånddukkene NAFFEN og Arne på hver hånd. Hvis
barna ikke har møtt NAFFEN og Arne før, så introduser
karakterene først. NAFFEN kan for eksempel være nysgjerrige på hvor de er og hva barna heter. Arne kan være
mest opptatt om hvem som liker bananer og om noen
har en banan han kan låne.

(Hvilket ikke er sant. Arne må svare feil på hvert
spørsmål, men NAFFEN korrigerer Arne og gir
barna de riktige svarene.)

– Hvis dere vil kan dere stille meg noen spørsmål
om trafikk! Jeg vet nemlig mye mer enn NAFFEN!

Arne

– Hva kan skje hvis vi skriker og hoier på bussen?

– Hvorfor må man sitte stille i setet sitt?

– Hva er viktig å huske på når dere sitter på
bussen?

– Husker dere hva som skjedde da bussjåføren
måtte bråstoppe?

Forslag til spørsmål som hånddukkene
kan stille barna:

Tema: Kjøre buss

QUIZ MED NAFFEN OG ARNE
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