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Her er en kuffert.

Den er magisk.

Der er en trappe.

Trappen går ned 

i kufferten.

Kufferten har 

mange rum.



Dette er fru Molle.

Fru Molle ejer den 

magiske kuffert.

Hun bor i et stort 

hus med have.



I fru Molles have 

er der et lysthus.

Et lysthus er et hus, 

som man går ind i, 

når man har lyst.

I lysthuset står 

den magiske kuffert.



Denne pige 

hedder Xenia.

Xenia elsker 

sin dukke.

Endnu mere 

elsker hun fru 

Molle.

Xenia kalder 

fru Molle 

for Molle.

Xenia besøger 

tit Molle.



Her besøger Xenia Molle. 

De går sammen ned til lysthuset.



I lysthuset står 

den magiske 

kuffert. 

Når Molle rører 

ved en vifte, 

bliver den til 

en trappe. 

Trappen snor sig 

rundt og rundt 

ned i kufferten.



Når Molle rører 

ved Xenia, bliver 

hun lille.

Så lille, så hun 

kan være i 

Molles hånd.

Nu er hun så lille, 

så hun kan 

gå ned i 

kufferten.



Molle sagde: 

”Du skal finde 

noget i kufferten.

Det du skal finde, 

kan kun være rødt.

Det kan ikke have 

andre farver.

Kun rødt.”

Xenia gik ned ad 

trappen. 

Xenia så en rød dør.

Hun gik ind i rummet.



Inde i rummet var alt rødt! 

Xenia skulle finde noget, 

som KUN kan være rødt.



Det kunne ikke være 

jordbær. 

Jordbær er grønne, 

når de ikke er 

modne. 

Det kunne ikke være 

æbler.

Æbler kan være både 

gule og grønne.

Det kunne ikke være 

kirsebær.

Kirsebær kan være 

både gule, røde og 

næsten sorte.



Det kunne ikke 

være tomater.

Tomater kan have 

mange farver.

De kan være gule, 

grønne, røde og 

næsten sorte.

Det kunne ikke 

være roser.

Roser kan have 

alle farver.



Xenia fandt et 

rødt hjerte.

Hun tænkte: 

Hjerter er røde!

Så huskede hun, 

at hun havde et 

guld-hjerte i sit 

smykkeskrin 

der hjemme.

Hjerter kan have 

alle farver.



Xenia tog en rose 

ud af vasen.

Hun duftede til 

rosen.

Xenia stak sig på 

fingeren. Av!

Det blødte.

Blodet var rødt.

”Jeg har løst 

opgaven!” tænkte 

Xenia.

Hun løb op til 

Molle.



”Er du sikker på 

det?” spurgte 

Molle. ”Hvad med 

konger og 

dronninger?”

Xenia blev lidt 

usikker.

Hun havde hørt 

mange eventyr.

I eventyr har 

konger og 

dronninger blåt 

blod.
Molle smilede.

Hun sagde: ”Du har gættet rigtigt. 

Menneske-blod er rødt.

Kun rødt.”



Xenia gik hjem til sin mor. 

Fingeren blødte.



”Hvad har du lavet 

i dag?” spurgte 

moren.

”Konger og 

dronninger har 

rødt blod. 

Blod kan kun være 

rødt!” svarede 

Xenia.

”Der findes et dyr 

i havet, som har 

blåt blod, men det 

kan du høre om en 

anden dag,” 

smilede moren.

Og så fik Xenia 

plaster på.


