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Nafdal brygger det opp til storm. Institutt for ruskevær
har sagt at en gigantisk virvelvind er på vei. En virvelvind
er kjempesterk vind som får skyene til å bli til et sugerør
som strekker seg fra himmelen og ned til jorda. Alle i Nafdal
må derfor søke ly i kjellerne sine for ikke å bli sugd opp i det
farlige sugerøret.
– Fyll alle tomme flasker med vann, kjøp inn store
mengder med kjøttboller og skinke på boks, og følg med på
nyhetene! sa de i Nafsnytt på TV.
Alle har gjort seg klare. De har lukket vinduene og kjøpt
masse mat på butikken. Lars har kjørt rundt i Nafdal for å
binde trafikk- skiltene fast til bakken med tau. Og NAFFEN
og Lise har bakt en stor haug med sebramuffins og fylt hele
badekaret med saft. Nå kan virvelvinden komme!

Virvelvinden dukker plutselig opp fra himmelen og ser
akkurat ut som de sa på TV. Sugerøret bukter seg nedover
fra de mørke skyene og treffer bakken med et brak. Den
virvler opp og suger til seg absolutt alt den kommer over i
hele Nafdal. Det dirrer og rister og knirker og knaker i hus
og trær og alt som er. Den virvler dit og hit og opp og ned
og bort og vekk og tilbake igjen. Ingenting får være i fred.
Men så setter den kursen mot de iskalde Nafalayafjellene der
den forspiser seg på snø og dør ut i et stort poff.

TATT AV VIRVELVINDEN
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Nå som det endelig stilner i Nafdal titter Lars ut av garasjen sin og blir skrekkslagen av et kjempekaos. Biler raser av
sted i full fart og parkerer i hagene til fremmede folk. Campingturister spiser matpakkene sine midt i rundkjøringen, og i
hagen til Oskar prøver noen å bade på gresset. Men det
verste er at fotgjengerne går midt i veien og at syklister
kjører sikksakk.
– Du tette potte! Hva i all verden skal dette livsfarlige
tullerusket bety? tenker Lars og kjører ut for å undersøke
nærmere.
Oskar kommer løpende. Han river seg i håret og er helt
fortvilet.
– Virvelvinden har virvlet opp alle trafikkskiltene og satt
de ned igjen på feil sted. Nå er det ingenting som fungerer
som det skal lenger!
– Ikke bra, sier Lars. Vi må samle gjengen for å redde
Nafdal fra å bli til ville vesten!
Oskar sender bud på Lise og NAFFEN. De kommer på
pletten med en gang.
– Ok, sier NAFFEN. – Det første vi må gjøre er å flytte alle
trafikkskiltene tilbake der de hører hjemme!
NAFFEN gir Lars, Lise og Oskar hver sin del av byen å rydde
opp i, og sier:

– Jeg blir her for å sette opp et safttelt og dele ut muffins
til alle som er sultne og tørste.
– Mottatt! svarer de alle i kor og setter av sted.
Mens de holder på med oppryddingen oppdager de noe
veldig rart.
– Det ser ut til at alle tauene som skulle feste trafikkskiltene til bakken er blitt klippet rett av! sier Lars på telefon til
de andre.
– Og ved alle tauene finner jeg tre hjulspor! sier Lise.
– Hm… Sporene kan ikke være fra en bil og ikke fra en
vanlig sykkel, sier NAFFEN til de andre og gir en klar beskjed: – Vær på vakt etter en person som kjører på noe med
tre hjul, og som har en skarp ting som kan klippe eller kutte.
I teltet til NAFFEN har folk samlet seg i kø for å få deilig
saft og sebramuffins. Plutselig kommer Arne syklende i full
fart på trehjulssykkelen sin.
– Unna vei, folkens! Jeg har syklet i hele dag og trenger
mat og drikke! Han spretter av sykkelen og stiller seg først i
køen selv om han kom sist.
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– Halla, NAFFEN! Gi meg ett glass med papayasaft, ett
glass med mango, og tre store sebramuffins med ekstra
bananglassur!
NAFFEN legger merke til at Arne har en saks i beltet sitt
og spør:
– Jeg ser du har en saks i beltet ditt, Arne?
– Ja, jeg kommer fra Oskar nå. Han trengte hjelp til å
klippe rosene sine. Jeg skulle hilse!
– Å jasså? sier NAFFEN. - Men jeg tror du lyver! Oskar har
i hele dag flyttet trafikkskiltene til riktig sted fordi noen har
klippet over tauene som skulle holde dem fast til bakken. Si
meg én ting, Arne. Er det du som har klippet over tauene
med den saksen der?
Arne himler med øynene. – Ja, åkei - det var meg, lissom.
men hva så? Det er jo mye kulere for alle å være i trafikken
nå. Det er helt vilt der ute, du burde prøve selv!
NAFFEN sukker tungt: – Arne. Nå må du høre på hva jeg
har å si. Trafikkskilt finnes i trafikken fordi de skal fortelle oss
noe viktig.
– Som hva da? spør Arne nysgjerrig.
– Som hvor fort bilene har lov til å kjøre, eller hvor vi kan
krysse gaten, og en hel del andre ting som er kjempeviktig å
vite om. Det er mye mer spennende å være i trafikken når du
vet at skiltene betyr noe for hvordan vi skal oppføre oss.
– Ånei, så dum jeg har vært! sier Arne oppgitt. – Hva skal
jeg gjøre nå da?
– Jeg vet det, svarer NAFFEN. – Dra ut og hjelp Lise,
Oskar og Lars med å sette skiltene på plass igjen. Etterpå
Slutt – men ikke helt...

spiser vi sebramuffins, drikker saft og tegner en skiltjungel.
– Kult! Mottatt, over og ut! svarer Arne og kaster seg på
sykkelen for å finne de andre.
Etter en stund har Arne, Oskar, Lars og Lise satt de siste
skiltene på plass der de hører hjemme i trafikken. Gatene i
Nafdal er endelig trygge å kjøre på, og fortauene er trygge å
gå på. Bilene kjører akkurat så fort som de har lov til, og
campingturistene har funnet frem til Nafdal Camping for å
grille pølsene sine.
Innbyggerne i Nafdal har nå samlet seg i teltet for å drikke
saft, spise muffins og hygge seg til langt utpå kvelden. Og
Arne har skjønt at trafikkskiltene må stå akkurat der de skal
stå. Får vi håpe, da.
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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.

– Kan dere forklare hvordan det kuleste skiltet i
verden ville ha sett ut? Litt som meg, kanskje?

– I trafikken finnes det skilt som er firkantede, runde
og trekantede. Finnes det et skilt som ser ut som
en banan?

– Det er veldig tøft å tusje over skiltene i trafikken.
Da blir de mye kulere å se på. Er dere ikke enige?

– Jeg mener at trafikkskilt er noe vi kan ta med oss
hjem og henge på veggen. Hva synes dere?

Arne:

– Vet dere hva formene betyr?

– Hvilke former har skiltene?

– Hvorfor finnes det skilt i trafikken?

– Hva synes dere om historien dere hørte nå?

Forslag til spørsmål som hånddukkene
kan stille barna:

Tema: Trafikkskilt og former

QUIZ MED NAFFEN OG ARNE
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