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et er grytidlig morgen. Lise har stått opp tidlig og
forter seg avsted. Hun skal nemlig møte NAFFEN
utenfor Oskars sykkelverksted. I det hun runder
hjørnet bråstopper hun forskrekket. På hver sin kant, og med
full fart inn i krysset, kommer Lars kjørende, Oskar joggende
og NAFFEN syklende.
– Men hvorfor bremser de ikke? tenker Lise. Hun veiver
med armene og skriker av full hals: – DERE MÅ BREMSEEE!!!
Advarselen er det ingen som hører. De ser hverandre heller
ikke før det for sent, og derfor kræsjer de med et høyt brak
rett foran Lise. Sykkelhjulet til NAFFEN vrir seg rundt til et
åttetall. Oskar får et stort skrubbsår på kneet. Og kroken til
Lars fester seg til et kumlokk som kastes som en diskos langt
ut i verdensrommet.
– Går det bra med dere? roper Lise bekymret og løper bort
til dem.
– Ahahahau! Jada, stønner alle i kor.
– Hvorfor stoppet du ikke, Lars? spør Oskar.
– Jeg? Det er jo du som skulle ha stoppet, så hvorfor stoppet ikke DU? sier Lars til Oskar.
– Du trenger vel ikke å være frekk! svarer Oskar og er litt
irritert.
– Stopp en halv begge to! sier NAFFEN. – Dere skulle ha
stoppet for MEG!
Plutselig oppdager Lise noe veldig rart: – Vent-vent-vent!
Se der! Trafikklysene er borte!

– Borte? spør Oskar og titter på Lars.
– Ja, de er jo søkk vekk. Kun stangen igjen.
Så skjønner NAFFEN hvorfor de krasjet:
– Hvis ingen av oss så et rødt lys, er det jo ikke rart at
ingen av oss stoppet! De ser bekymret på hverandre alle
sammen.
Saken er nemlig den at det har skjedd en del rare ting
i Nafdal i det siste. Noen har stjålet klesvasken til Frøken
Streng, og spretterten til lille Olle ble plutselig borte mens
han pillet seg i nesen. Og da grønnsakshandler Brock&Lie
kom på jobb i går, fikk han seg en overraskelse da det ikke
lenger var bananer i bananene hans. Det var bare store
hauger med tomme skall igjen!
– BANANSKALL! sier Lise høyt i det hun oppdager en haug
med bananskall der hvor trafikklysene pleide å stå.
– Men det er flere bananskall her, sier NAFFEN og peker
mot en sti av bananskall som leder mot den skumle Nattskogen. Det går et kaldt gys av skrekk nedover ryggen på
dem alle.
Nattskogen er nemlig ikke et sted man drar alene. Om
natten kommer det rare lyder derfra og det sies at det alltid
er noen som ser på deg når du er der. De gamle i Nafdal
forteller om store og svarte øyne uten øyelokk, og at det
regner selvlysende snegler der. De forteller også om labyrinter med usynlige vegger og urgamle skogsånder med dårlig
ånde og flassende neser. Ingen vet hvorfor det er slik, og
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ingen tør å undersøke det. Og i alle fall IKKE OM NATTEN!
– Vi kan ikke la oss stoppe av farene i Nattskogen. La oss
se hvor bananskallsporet fører oss! sier NAFFEN.
De pakker med seg det de trenger og setter av sted. Men
for å komme til seg Nattskogen må de først krysse Nafazonas
– en stri elv full av sultne og hensynsløse krokodiller som
gjemmer seg like under vannskorpen. Den eneste måten man
kan krysse elva på er ved å hoppe på stenene som stikker
opp av vannet. Da er det viktig å ha med seg matpakker til
krokodillene som ligger sultne i elven og venter.
NAFFEN hopper ut på den første stenen. Vannet rundt
stenen begynner med en gang å koke av illsinte krokodiller
som plasker og glefser. NAFFEN forter seg og kaster fire
matpakker med gulost, laks, salami og kalkun inn i gapet på
krokodillene. Krokodillene velter seg rundt og jafser brødskivene i seg. Deretter legger de seg mette og fornøyde på
rygg før de driver avgårde med strømmen og blir borte.
– Alt er i orden, roper NAFFEN. Han har nå hoppet trygt
over på andre siden. Lise, Lars og Oskar hopper rett etter. Nå
står de alle sammen på den andre siden av Nafazonasbredden og titter inn i den dype, mystiske og skumle
Nattskogen.
– Herfra er det ingen vei tilbake, sier Lise spent. Stiene i
Nattskogen er rare. De er egentlig litt som mennesker. Hvis
du er snill mot stien, leder den deg dit du skal. Men hvis du er
slem mot stien, går du deg vill. Det betyr at man ikke skal
trampe, spytte, kaste søppel eller gå på do på stien.
De går dypere og dypere inn i skogen. Når det skumrer

mot kveld kommer de endelig frem til en fjelltopp med utsikt
over hele Nafdal. Fra toppen kan de se Løveknabben og
krokodillene i Nafazonas. Og langt der borte i horisonten kan
de skimte ferieparadiset De Nafasoriske Antiller – der hvor
alle kjendisene i Nafdal drar på ferie for å bli brune.
– HYSJ! hvisker NAFFEN brått. – Jeg hører noe som piper,
og se der borte! De får øye på et tre som blinker grønt. Det
blinker en og to og tre ganger. Så blir det plutselig gult, og
så rødt.
– Kom! Dette må vi sjekke ut nærmere, sier NAFFEN.
De lister seg forsiktig videre, både oppover og nedover,
bortover og sidelengs, forlengs og baklengs. De smyger seg
gjennom tette kratt og giftige blader, forbi kjøttetende planter og stikkende torner, over søte jordbær og sinte jordveps.
Og helt til slutt kommer de endelig frem til det blinkende
treet med pipelyder.
Rundt treet ligger det dynger av bananskall. Treet er
kjempehøyt og kjempebredt og tykt og tett av grønne blader.
Fra treet går det en stige ned til bakken. Ved siden av en
taustigen står det en svart blankpolert trehjulssykkel med
skinnende blanke metallskjermer og en antenne med en
gammel dametruse i.
– Kan dette være bananene som er stjålet fra Brock&Lie?
spør NAFFEN.
– Og det skulle ikke forundre meg om den trusa er stjålet
fra Frøken Streng, sier Oskar og peker på trehjulssykkelen.
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– AU! utbryter Lise i det hun blir truffet av en hard nøtt
som kommer susende fra treet. Lars, Oskar og Lise tar et
skritt tilbake.
– Nå er det nok, tenker NAFFEN for seg selv. Han blåser
seg opp det han kan og brøler mot treet: – Hei du inni treet
der! Slutt å skyt nøtter og gi tilbake det du har tatt!
Det rister i kvister og blader. Taustigen suges opp i treet
som en spagetti før ristingen fortsetter helt opp til trekronen.
En apekatt med svart skinnjakke og kjempelange armer
smetter ut av de tykke bladene. I hånden holder han en
sprettert. Han slenger halen sin rundt en kvist og slipper seg
opp-ned og kikker på dem nysgjerrig. NAFFEN tar et skritt
frem og spør: – Hvem er du?
– Jeg er Arne, om du absolutt må vite det! svarer apekatten.
– Ok, Arne. Jeg heter NAFFEN, og dette er Lise og Lars.
Vi er her for å be deg om å levere tilbake de tingene du har
stjålet.
Apekatten snurrer seg kvikt opp på kvisten mens han
skreller en banan og kaster skallet: – Stjålet, sier du? Nei, jeg
bare låner ting, jeg. Kanskje jeg glemte å spørre først? Oops!
Men ikke no´ stor greie det, vel?
– Og når har du tenkt til å levere tilbake det du liksom har
lånt, da? spør Lise irritert. Arne blir litt alvorlig:
– Hør nå her, a! Jeg øver på å lese, ikke sant – og da
trenger jeg leselys på nattbordet. Det er grunnen til at jeg
låner trafikklyset. Jeg lover å levere hele greia tilbake når jeg
er ferdig. Det samme gjelder trusa og spretterten.

Jeg sverger på min vorte. Bananene dine er borte!
En dag skal du få for tapet - noe du kan putte i gapet.
A.
Slutt – men ikke helt...

Oskar går frem til treet, kremter og sier: – Ok. Hør på meg,
Arne! Det er flott at du vil deg lære deg å lese, men uten
trafikklysene i Nafdal er det livsfarlig å både gå, sykle og
kjøre bil. Vil du at innbyggerne i Nafdal kanskje havner på
sykehus bare fordi du trenger lys til å lese? Arne titter ned i
bakken og det ser ut til at han angrer seg veldig.
– Ikke egentlig, svarer han.
– Dere, jeg har et forslag! sier Lars. - I bagasjen min har jeg
en lommelykt som Arne kan få mot at Arne gir tilbake klesvasken til Frøken Streng, spretterten til Olle og trafikklyset i
Nafdal. Alle nikker og er enige i det Lars sier.
– Mener dere virkelig det? spør Arne overrasket.
– Klart vi gjør, sier Lars. - Det vil jo løse alle problemene
våre. Du får lys til å lese, og Nafdal blir som før.
– Da har vi en avtale! sier Arne og firer ned taustigen.
Når kvelden kommer er trafikklysene tilbake i Nafdal.
Frøken Streng har fått tilbake yndlingstrusen sin, og Olle har
lagt spretterten trygt under puta. I Nattskogen ligger Arne
på sengekanten med sin splitter nye lommelykt. Alle har fått
det de har savnet, bortsett fra grønnsakshandler Brock&Lie.
Han har fått et merkelig brev i postkassen sin. Og i det
brevet står det:
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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. Hvordan kan man vite at det
er lov til å krysse gaten?

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.

– Rekk opp handa de som synes at jeg er kulere
enn NAFFEN!

– Er det ikke veldig lurt å legge ut bananskall på
fotgjengeroverganger?

– Hvorfor kan jeg ikke bare gå over veien akkurat der
jeg vil?

– Trafikklys skikkelig teit. Hva er egentlig vitsen
med dem?

Arne:

– Hvordan kan man vite at det er lov til å krysse gaten?

– Hva er forskjellen mellom lys som er runde og lys som
ser ut som en mann?

– Vet dere hva de forskjellige fargene i trafikklyset betyr?

– Hva var det som skjedde i den fortellingen som dere
hørte nå?

Forslag til spørsmål som hånddukkene
kan stille barna:

Tema: Trafikklys

QUIZ MED NAFFEN OG ARNE
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