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Silke & Farverne
Den historie som at jeg nu vil fortælle dig, 
handler om en masse farver, og om en lille 
pige der hed Silke. Men inden vi går i gang, 
skal jeg lige høre hvor mange forskellige 
farver du kan komme i tanke om?

Godt… lad os så komme i gang med 
historien!

Silke var lige kommet hjem fra børnehave, 
og sad ude i køkkenet. Hun var i gang med 
at lave en meget fin tegning af en meget 
smuk lille papegøje, som hun havde fået i 
fødselsdagsgave. Nu havde hun besluttet at 
lave en tegning af “Fluks”, som hun havde 
bestemt at den skulle hedde. Fluks var en 
lille grøn papegøje med lilla halefjer og en 
lille gul plet oven på hovedet. 

Silke elskede sin lille fugl over alt på jorden.. 
Hun syntes selv at hendes tegning var blevet 
rigtig flot, og nu manglede hun kun at male 
den lille gule plet, oven på Fluks´ hoved. Men 
hvor var nu den gule farveblyant? Hun rodede 
rundt i bøtten med farveblyanter, men den 
gule farveblyant var altså bare forsvundet.



 “Moar”, råbte Silke, lige så højt hun 
kunne. Mor dukkede op i køkkendøren.

“Hvad er der, skat?”

 “Jeg kan ikke finde den gule farveblyant, 
og det er den eneste farve jeg mangler”, 
svarede Silke og gjorde sit bedste for at se 
rigtig ked ud af det, mens hun pegede ned 
på sin tegning.

 “Har du ledt efter den?” 

 “Ja, over det hele”, svarede Silke selvom 
hun godt vidste at det ikke helt passede.

“Nå”, sagde mor og smilede, “det kan 
være at Heksen fra Skoven har været  
og stjæle den”. Silke kiggede på sin mor, 
og lavede rynker med øjenbrynene.

 “Hvem er Heksen fra…  
hvor var det nu du sagde?”

“Heksen fra Skoven”, gentog mor  
stadig smilende. 

 “Hvem er det?”, spurgte Silke og så 
meget interesseret ud.

“Det skal jeg fortælle dig i aften,  
inden du skal sove”, svarede mor  
og forsvandt ud af køkkenet, med et  
lille smil på læben.

Selvom de havde aftalt at Silke først skulle 
høre historien om heksen, når hun var 
blevet lagt i seng, så kunne hun altså ikke 
lade være med at spørge hele tiden.

“Moar… er det en god historie?” 
...”Moar... er heksen en meget ond heks?”

Hun holdt først en længere pause med at 
stille spørgsmål, da hun kom til at spørge;

 “Moar... skal jeg ikke snart i seng?”, 
hvorefter mor spurgte Silke om hun 
virkelig gerne ville 
i seng nu?

“Narj... ikke endnu 
alligevel”, svarede 
Silke og gik ind 
og fandt nogle 
af de nye ting, 
hun havde fået i 
fødselsdagsgave 
frem, og gav sig til 
at lege med dem. 

I en hel time, 
skænkede hun 
hverken hekse eller 
farver nogle tanker. 
I mellemtiden gik 

mor rundt i huset og ryddede op. Hun 
tænkte til gengæld en hel del på både hekse 
og farver. Hun var nemlig blevet bange for 
at hun ikke kunne huske det hele. Det var 
nemlig lang tid siden at mor havde hørt 
historien om Heksen fra Skoven og faktisk 
havde hun selv været en helt lille pige, 
sidst hun havde hørt den fortalt. Det havde 
været hendes mor, altså Silkes mormor, 
der havde fortalt hende den, og det havde 
været hendes yndlingshistorie. 



Nu glædede hun sig rigtig meget til at 
fortælle Silke den.

 Silke var nu gået ud i haven for at lege. 
Små kopper og tallerkener prydede hendes 
lille bord. Hun legede teselskab og havde 
inviteret alle mulige med. Her var både en 
dukke,en bamse og endda en lille plastik 
dinosaurusser med til bords. ”ønsker de 
lidt mere te dukke-lise”, spurgte Silke sin 
yndlingsdukke med elegant damestemme. 
“Og hvad med Dem, Hr. Dinosaurus”, 
spurgte hun videre “smager det godt nok?”, 
og så meget spørgende på den lille grønne 
plastikdinosaurus, der sad for bordenden.

 Silke skulle lige til at skænke te op til sine 
legetøjsvenner for ottende gang, da mor 
forsigtigt stak hovedet ud af døren.

 “Er der en lille pige herude, der vil høre 
en historie om en heks og nogle farver?”, 
spurgte mor smilende, og kiggede rundt i 
hele haven. Ventende på  
en der råbte...

  “Jaahh... det vil jeg” råbte Silke, og 
hoppede op i mors arme i bar´ begejstring. 

 “Så kan jeg finde ud af hvor min gule 
farveblyant er, ik´ moar?”

 “Øh..jooh... måske”, sagde mor lidt lavt 
og hurtigt. Hun havde tydeligvis ikke lige 
forventet det spørgsmål.

Silke havde været hurtig, hvilket var lidt 
af en sjældenhed, til at gøre sig klar til at 
sove. Og sagt mellem os, så tror jeg at der 
var en tand eller to, der ikke blev børstet 
helt korrekt.

  “Jeg er klar nuuuu”, råbte Silke ned ad 
gangen da hun var færdig.

 “Okayyyy” råbte mor tilbage og lagde 
viskestykket fra sig. Sandt at sige så var 
mor faktisk en lille smule nervøs. 



Kunne hun mon  
huske hele historien?

“HzeksenHeksenHeksenHeksen”, råbte 
Silke uden pause mellem ordene, da 
mor viste sit ansigt i døråbningen, ind til 
hendes værelse.

 “Har du børstet dine tænder 
ordentligt?” spurgte mor med et lille  
smil på læben.

 “Ja, jeg har” svarede Silke med meget 
bestemt stemme, og blottede to rækker 
hvide mælketænder.

 “Og endda med tandpasta”, tilføjede hun 
hurtigt efter.“Det må jeg nok sige” sagde 
mor og grinede, “skal vi så komme i gang 
med historien?” Silke sagde ikke noget, 
men sendte mor et kæmpe stort smil.

 

“Godt”,  
sagde mor,  
“så skal du ligge  
dig rigtig godt til rette”

Silke brugte lige nøjagtig fire  
sekunder på at ligge sig godt til rette.

 “Nu er jeg helt klar, mor”

 “Okay lille skat, så starter vi.”

 “Nu skal du høre historien om  
Heksen fra Skoven” startede mor.

Et sted som ingen kender, eller i hvert 
fald et sted som meget få mennesker 

ved hvor ligger, findes der nogle væsner 
som hedder Akvarellerne, og det...”

Silke afbrød,  
“Hvad var det de hed, moar?”
“Akvarellerne, skat”, 
 “..og det er dem som laver alle de 
smukke farver som vi har her i verden”
 “Også lilla?”, spurgte Silke.
“Ja, også lilla... de er nogle meget små 
søde væsner, der bruger hele dagen,  
på at blande farver. 



Der findes nemlig tre grundfarver i 
denne verden, ved du hvad det er  
for nogle farver, Silke?”

Silke tænkte lidt over det, og sagde så, 
“Jeg ved altså ikke helt, hvad grundfarver 
er” “Grundfarver er de farver man bruger 
til at lave alle de andre farver der findes”

Silke tog et lidt forsigtigt gæt, “Øh, er det 
måske hvid, sort og blå?”

 “Nej,   ikke helt”, sagde mor “men blå er 
rigtig nok, de 
to andre er rød 
og gul. 

Og det er med 
disse tre farver, 
at Akvarel-
væsnerne laver 
alle de andre 
farver”

 “Hvordan 
gør de det?”, 
spurgte Silke 
tydeligvis 
meget 
interesseret.

 “Det skal jeg 
nok fortælle 
dig, men lad 
mig først lige 

fortælle dig hvor Akvarellerne bor,  
og hvordan de får fat i de tre farver.” 

Mor fortsatte “Man siger at Akvarellerne 
bor ude på en lille ø, der ligger i havet, 
men man er ikke helt sikker”

 “Hvorfor er man ikke sikker på  
hvor de bor?” 

 “Fordi at de er meget generte, og de 
vil helst ikke have at der kommer folk 
rendende hele tiden. Det er meget svært 

at blande de forskellige farver helt 
korrekt, og så går det jo ikke at der  
hele tiden kommer nogle og forstyrrer 
dem i deres arbejde”

Det kunne Silke godt forstå.  
“Det er ligesom nede i børnehaven”, 
sagde Silke “der er det også irriterende, 
når man er ved at lave en perlehalskæde, 
og så kommer du og siger at man skal 
hjem, selvom man slet ikke er færdig.  



Mor grinede og himlede lidt med øjnene 
for sig selv. 

”Kan du huske én af de tre grundfarver, 
som Akvarellerne skal bruge for at lave 
alle de andre farver?”, spurgte mor.

 ”Blå”, svarede Silke og smilede om kap 
med solen.

”Det er nemlig rigtigt”, svarede mor, ”  
og hvor tror du at den blå farve  
kommer fra?”

 ”Jeg tror den kommer fra haven… øh 
nej… mener, havet?!”, svarede Silke og 
kiggede spændt på mor, for at høre om  
hun havde gættet rigtigt.

 ”Jaa”, sagde mor højt og slog ud med 
armene, ”den blå farve får Akvarellerne 
nemlig fra havet” 

Silke var lige ved at revne af stolthed fordi 
hun havde gættet, hvor den blå farve kom fra.

 ”Er jeg ikke bare go´, hva’ mor?”

”Du er da bare den allerbedste, lille 
skat”. Silke befandt sig i dette øjeblik i 
en tilstand, der lå lige præcis i mellem 
himmelsk lyksalighed og fuldstændig  
over-kådhed. Mor fortsatte, ”Ude på den 
ø, hvor Akvarellerne bor, er der rundt 
om, er der et kæmpestort smukt og  
blåt hav rundt om.

 ”Dybt dybt nede, helt nede ved bunden, 
er der en revne, og her strømmer den 
flotteste blå farve op fra. Det er denne 
farve der giver havet den flotte blå farve. 
Nogle gange kommer der rigtigt meget 
farve ud af revnen, og når det sker, så er 
havet meget smukt at se på. 

Akvarel-væsnerne er meget gode 
venner med alle havets dyr. Og når 
Akvarellerne ikke har så meget blå 
farve tilbage, så hjælper havets dyr ved 
at hente noget nyt farve, nede fra revnen 
på havbunden. De små fisk kan have en 
lille smule med sig, og nogle af de store 
hvaler kan have rigtig meget med op til 
Akvarellerne. Og når de så har hentet 
en masse af farven, så er der ikke helt 
så meget, der flyder ud i havet. Det er 
derfor at havet nogle gange ikke er helt 
så blåt som det plejer.”

 ”Hvilket dyr kan have allermest af farven 
med op til Akvarellerne?”, spurgte Silke.

”Det kan den største af alle hvalerne, 
nemlig ”Blå”hvalen”, svarede mor. Silke 
grinede.

 ”Det er nok derfor den hedder Blåhvalen, 
mor”, sagde Silke, ”fordi at den kan have 
al den blå farve med sig, tror du ikke?”

Mor grinede og fortsatte. ”Når dyrene 
er kommet ned til revnen i havbunden, 
hvor farven kommer fra, så tager de en 
stor mundfuld af det, og svømmer op til 
øen med den i munden. 

 ”Se lige hvor meget blå farve jeg kunne 
have i munden” sagde Silke, lukkede 
munden og pustede hendes små kinder op, 
så de var lige ved at sprænges. 

”Du godeste”, sagde mor og lo, ”næsten 
lige så meget som en blåhval ser det ud 
til”.

De grinede begge to højlydt i et stykke tid.

 ”Når de så kommer op til øen med den 
blå farve, så står der nogle Akvarel-
væsner klar med nogle meget store kar 
og krukker, som de så hælder farven 
over i”, fortalte mor efter at de havde 
grinet færdig.

 ”Så det er altså fra havet at den blå 
farve kommer fra, men der er jo endnu 
to farver som Akvarellerne skal bruge, 
for at skabe alle de andre farver”, sagde 
mor, ”kan du huske flere grundfarver?”

 ”Øh”, sagde Silke og tænkte sig om.

”Gul?”, sagde hun så, denne gang lidt lavt 
og næsten spørgende.



 ”Rigtigt”, svarede mor, og Silkes ansigt 
lyste op på ny.

”Og hvor tror du så at Akvarel-
væsnerne får den gule farve fra?” 
spurgte mor Silke.  Silke tænkte lidt over 
det, men hun kunne ikke komme i tanke 
om et sted, hvor at den gule farve kunne 
komme fra.

 ”Jeg ved det altså ikke, moar” sagde Silke 
så til sidst, ”fortæl det nu”. Mor smilede til 
Silke.

”Den gule farve kommer fra 
stjernerne.” 

”Åhhh” sagde Silke ”det var langt væk fra”

 ”Det er nemlig rigtig langt væk fra” 
sagde mor, ”og ved du hvordan at den 
gule farve fra stjernerne, kommer ned 
til øen hvor Akvarellerne bor?” Silke 
rystede på hovedet. Det vidste hun godt 
nok ikke. Mor fortalte videre.

”Stjernerne har den smukkeste gule 
farve dybt inde i dem, og engang i 
mellem skyder de nærmest en stor gul 
portion farve af sted, i form af et…

”STJERNESKUD”, skreg Silke så højt, at 
mor var lige ved at tabe sin te på gulvet.

 ”Hvordan i alverden vidste du det?” 
spurgte mor en hel del forundret.

”Jamen moar, du sagde jo selv at 
stjernerne skyder den gule farve af sted. 
Så må det jo være et stjerneskud de skyder 
med. Kan du godt forstå det, hva’ moar?”

Det sidste sagde hun med en meget voksen 
stemme. Mor smilede og kiggede på Silke, 
mens hun nikkede. Det kunne hun godt 
forstå, og hun fortsatte med at fortælle.

 ”Nogle gange når man er ude at se på 
stjerner om natten, så kan man være 
heldig at få øje på den gule farve der 
er på vej ned til Akvarellernes ø. Den 
smukke farve lander i en kæmpestor 
tragt, der i bunden fører ned til et 
enormt stort kar”

 ”Men moar” sagde Silke, ”hvordan kan 
stjernerne ramme den store tragt?” Mor 
svarede ikke lige med det samme. Silke 
syntes at mor så meget eftertænksom ud. 
Endelig sagde mor ”Stjernerne er mange 
millioner år gamle, og i al den tid de har 
været til, har de jo kunnet øve sig i at 
ramme den store tragt på Akvarellernes ø.

Efter så mange års øvelse, er de blevet 
så gode til at ramme, at de sagtens kan 
skyde den gule farve lige præcis ned i 
den store tragt” Silke nikkede anerkendende 
”Stjernerne er dygtige, også selvom at de har 
haft lang tid til at øve sig i. 

Og ved du hvad, moar? Næste gang jeg 
ser et stjerneskud, så vil jeg ønske at det 
lander lige i vores have. Ved du hvorfor?”

 ”Nej”, sagde mor ”hvorfor det?”

”Fordi så har jeg jo noget gul farve, til at 
male den plet jeg mangler, på min tegning 
af Fluks. Jeg mangler kun at male lige 
her” sagde Silke, og satte en finger ned, 
oven på hovedet af sig selv. ”Lige oven i 
knolden”, sagde hun og lo.

 ”Nå,” sagde mor ”kan du huske hvad  
den sidste grundfarve vi mangler at høre 
om er for en?”

 Silke tænkte sig endnu engang godt 
om. Hvad var det nu den sidste farve, 
Akvarellerne mangler for at kunne lave 
alle farver, var for en? Det var den samme 
farve, som både jordbær og hindbær har…

”Er det ikke den røde farve, moar?” 
spurgte Silke. Mor smilede og Silke vidste 
med det samme at hun havde gættet rigtigt.

  ”Hvor kommer den røde farve fra... 
kommer den fra jordbær… eller måske 
blod?” Det sidste prøvede hun at få sagt på 
en lidt uhyggelig måde.

 ”På en måde kan man godt sige, at den 
røde farve kommer fra en slags blod” 
sagde mor og fortsatte ”for man kan 



godt sige at det er fra jordens blod, at 
Akvarellerne får den røde farve fra.”

 ”Jordens blod?” spurgte Silke.

 ”Har du høvrt om vulkaner, Silke?” 

 Det havde Silke, for sådanne nogle havde 
de nogle gange bygget i sandkassen nede i 
børnehaven.

 ”Er det ikke også dem, som der kommer 
noget varmt noget ud af?” spurgte hun 
videre.
”Hvor ved du bare me get” sagde mor 
smilende mens hun kærligt rodede Silke i 
håret. Silke nikkede bekræftende. 
”Det varme der nogen gange kommer op 
fra en vulkan hedder lava.” 

 

”Pava?” spurgte Silke. ”Nej lava” 
svarede mor og fortsatte. Det er noget 
meget meget varmt noget, der flyder 
ud fra vulkanen. ” Hvor ligger vulkanen 
henne?” – afbrød Silke pludselig. ”Ligger 
den henne ved heksen?”.

”Nå ja, det har jeg vidst glemt at fortælle. 
Det var godt du huskede mig på det” 
sagde mor. ” Vulkanen ligger faktisk på 
den samme ø, som Akvarellerne bor på”.

” Ja men er det ikke lidt farligt for dem” 
spurgte Silke lidt bekymret.

” Neeej, for denne vulkan er ikke så 
stor, og den ligger et stykke væk fra 
den hyggelige landsby, hvor Akvarel 
væsenerne bor”

”Men moar?” sagde Silke der åbenbart 
havde en masse spørgsmål ”hvordan kan 
de få fat i den røde farve, hvis lavaen er så 
varm?” 

” Det skal jeg fortælle dig” og mor 
fortsatte” ”den røde farve flyder ned 
ad vulkanen sammen med lavaen, og 
lidt længere nede af vulkanen, som 
ligner lidt et stort bjerg, der står nogle 
Akvarel-væsner med nogle meget fine  
og magiske net. Med disse Magiske 
net, kan de tage den røde farve op fra 
den varme lava strøm. Derefter kan 



de hælde den røde farve over i nogle 
krukker, som de har taget med.” 

 ” Vi bruger også nogle gange net i 
børnehaven, men de er ikke med magi”

” Hvornår bruger i net?” spurgte mor.

”Når vi fanger haletudser selvfølgelig”  
lød svaret fra Silke. 

 ”Selvfølgelig” svarede mor. 

 ”Og det er sådan at de får fat i de  
3 grundfarver”

  ”Og så blander Akvarellerne de 
forskellige farver sammen, for at lave alle 
de andre farver, ik’ moar?” spurgte Silke.

 ”Jo skat, inde i midten af Akvarellernes 
landsby ligger der en meget smuk og 
stor bygning. Den var det allerførste 
Akvarellerne byggede, og den stråler 
i alle regnbuens farver. Inde i den 
bygning er der tusindvis af kar og baljer, 
og det er i dem at de blander alle de 
andre farver.”

  ”Når de så har en masse forskellige 
farver klar, så skal de jo have sendt 
alle de mange farver ud i verden, og 
hvordan tror du at de gør det, skat?” 
Mor kiggede spørgende på Silke.

 ”Med posten?”, svarede Silke  
lidt forsigtigt. ”



Det kunne da sagtens have været med 
posten” svarede mor ”men det er det nu 
ikke. ”Jeg giver dig lige en lille hjælp, 
inden jeg fortæller dig det” sagde mor. 
”De bruger en meget stor bue, og nogle 
gange kan man være heldig at se den 
oppe på himlen om sommeren.
  ”Jeg ved det altså stadig ikke” sagde 
Silke.”Hvad nu hvis jeg siger at buen har 
mange flotte farver?” spurgte mor.

”Nåh, så ved jeg det godt” svarede Silke 
”så er det jo REGNBUEN”
  ”Lige præcis, skat, de små Akvarel 
væsner bruger nemlig regnbuen til at få 
fordelt farverne rundt i verden. 
 ”Er det derfor at regnbuen har så mange 
forskellige farver?” spurgte Silke.

”Det er nemlig lige præcis derfo svarede 
mor. ”Men moar” sagde Silke ”hvad med 
Heksen fra Skoven.”
”Jo, nu skal du høre” og så fortalte mor 
videre ”heksen hed Nimus Emtipa og 
hun…”
Hun nåede ikke længere, inden Silke 
afbrød hende; ”Hvad var det hun hed?”
 ”Hun hed Nimus Emtipa” svarede mor ” jeg 
ved godt at det er et svært navn at sige.”

Silke prøvede forsigtigt ”Ni-mus  
Em-tipa… jeg kunne godt, men kan vi ikke 

godt bare kalde hende for Emtipa?”

 ”Jo, det kan vi godt” sagde mor ”det er 
nok også det letteste.”

”Det er i hvert fald det nemmeste” 
tilføjede Silke. Mor smilede lidt for sig 
selv og begyndte så at fortælle om heksen.

 ”Heksen Emtipa boede helt alene ude i 
en meget stor skov. Hun boede i et lille 
hyggeligt hus der lå ved foden af det 
aller-største træ i hele skoven. 

Ved træets fod stak nogle af de store 
krogede rødder lidt op af jorden, 
og der var i mellem 
disse rødder, at 
Emtipa 
havde 
sit hus. 

Huset 
havde hun 
arvet fra 
sin mor,  
der også havde  
været en heks. 

Hendes far havde været en stor og 
mægtig troldmand ved navn Hr. 
Lermin. 

Emtipa havde boet ved træets fod i 
al den tid hun kunne huske, og det er 
faktisk mange år. For Emtipa var nemlig 
firehundredenioghalvfems år gammel. 
Så næste gang hun havde fødselsdag ville 
hun blive femhundrede år gammel, og 
det er mange år, selv for en heks. Men 
Emtipa var så frisk i både sind og krop, 
at man skulle tro at hun bare havde været 
tohundredeoghalvtreds år gammel.

 





Bag sit hus havde Emtipa to store 
urtehaver. I én af urtehaverne dyrkede 
hun alskens grøntsager, som hun brugte 
når hun skulle lave mad. I den anden 
urtehave dyrkede hun hemmelige og 
mystiske urter, som hun brugte, når 
hun lavede heksebryg i sin store sorte 
gryde. Når hun var tørstig og ville have 
noget vand, så gik hun ud til en saftig 
og udhulet rod, der stak op af jorden 
og som var lige uden for hendes hus. Så 
smed hun en gammel træspand ned i 
roden, og så kunne hun trække en spand 
dejlig koldt vand op, ved at hive i et lang 
reb, der var gjort fast til spanden. Roden 
stak nemlig så dybt at den nåede helt ned 
til en underjordisk kilde. Inde i sit hus 
havde hun alverdens små og store flasker 
med trylledrikke, hun havde brygget 
gennem sit lange liv. I den ene side af sin 
stue, stod en ovn som hun tændte op i, 
når der blev for koldt om vinteren. Hun 
kunne jo hente alt det træ hun ville, ude 
i den store skov. Så alt i alt, skulle man 
jo tro at Emtipa havde det godt. Men 
sådan var det desværre ikke helt. 

Hun gik nemlig tit rundt og var gnaven 
og sur. Det gjorde hun, fordi hun følte 
sig så alene. Men der var faktisk engang 
hvor at Emtipa ikke havde været ked af 
det. Det var dengang hvor at hun havde 

sit magiske kosteskaft at flyve rundt 
på. Så kunne hun nemlig flyve rundt 
til alle sine hekseveninder, der boede 
rundt omkring i alle de andre skove 
der findes. Dengang følte hun sig aldrig 
ensom, men efterhånden som årerne var 
gået, blev kosten, ligesom hende selv, 
meget gammel. Så en dag da hun fløj 
rundt knækkede kosten, og lige siden 
den dag, havde hun ikke kunnet besøge 
alle sine hekseveninder i de andre skove. 
Så kunne man jo tro, at hun bare kunne 
få sig et nyt magisk kosteskaft, men så 
let var det desværre ikke. 

For man skal bruge noget meget 
sjældent træ, for at kunne lave en 
heksekost. Det træ man laver et magisk 
kosteskaft ud af, hedder en flyve-eg, og 
de er som sagt meget sjældne. Så selv om 
hun har ledt i mange år har hun aldrig 
fundet et sådant træ. 

Men en dag da Emtipa var ude at gå en 
tur i sin skov, så hun at regnbuen havde 
landet med den ene ende lige midt på 
hendes yndlingsrute. 

 Skoven havde nemlig ofte brug for 
en masse farve, da det var ved at blive 
forår, og da er det at skoven er lige ved 
at blive rigtig grøn. Da Emtipa fik øje på 
regnbuen, blev hun meget glad, for hun 

syntes at den var så smuk at se på. Når 
hun så på regnbuen følte hun sig faktisk 
ikke alene. Hun ønskede tit at den aldrig 
ville tage af sted når den havde delt sine 
farver ud. Og så var det at Emtipa fik en 
rigtig lumsk idé. Emtipa var en meget 
klog gammel heks, og hun vidste godt, 
at det var regnbuen, som Akvarellerne 
brugte til at få deres farver delt ud med, 
og hun vidste også hvordan hun kunne 
få regnbuen til at blive i skoven.

 Emtipa tænkte at regnbuen først ville 
forsvinde når skoven havde fået alt 
den grønne farve, som den havde brug 
for. Og det havde hun ret i. Så hun tog 
sin tryllestav frem, svingede den og 
forheksede regnbuen, således at den kun 
kunne aflevere én lille dråbe grøn farve 
om dagen.”

Det var faktisk en smart måde at få 
regnbuen til at blive i skoven på, for 
prøv lige at tænke på hvor meget farve 
der skal til, for at gøre en hel skov grøn.

. Det ville tage mange år, hvis regnbuen 
kun havde mulighed for at aflevere én 
dråbe grøn maling om dagen, og imens 
ville Emtipa prøve at finde ud af hvordan 
hun kunne bruge regnbuen til at besøge 
sine hekseveninder. 



Hun tænkte at man nok kunne 
flyve med regnbuen, hvis hun 
fandt ud af hvordan man kunne 
styre den. 

Men da der var gået noget 
tid, begyndte de små Akvarel-
væsner at undre sig over hvor 
regnbuen blev af. De kunne jo 
ikke dele alle deres mange farver 
ud i verden, uden regnbuens 
hjælp. De ledte og ledte, men 
de fandt først ud af det, da de 
hørte det fra en af skovens fugle, 
der var fløjet til deres landsby 
for at berette om Emtipas onde 
bedrift. 

Nu skal jeg jo lige huske at 
fortælle dig, at Akvarellerne 
er nogle meget søde og 
hjælpsomme små væsner, der 
faktisk prøvede at finde ud 
af, hvorfor Emtipa dog havde 
forhekset regnbuen. Da de fandt 
ud af hvorfor, ville de hjælpe 
hende, så hun ikke længere 
skulle føle sig så ensom.

 Og så var det at Akvarellerne 
fik en rigtig god idé. De beslut-
tede sig for at Emtipa kunne få 



lov at til at hjælp regnbuen med at dele 
farverne rundt i hele verden. Så havde 
hun jo noget at lave. Efter dette følte 
Emtipa sig ikke længere ensom. Hun fik 
nemlig hele tiden besøg af regnbuen, og 
med den kunne hun tage rundt til alle 
sine hekseveninder når de manglede 
grøn farve til deres skove. Hun var 
en meget glad og tilfreds heks, og 
Akvarellerne var glade for nu kunne de 
jo igen bruge regnbuen, ligesom Emtipa. 

Næste gang Du ser på regnbuen, så prøv 
om du kan få øje på hende. Hun sidder 
oven på regnbuen, og ligner bare en lille 
prik, fordi hun jo er så højt oppe. 

Alting endte godt for både Akvarellerne 
og Heksen Emtipa. Faktisk blev de så 
gode venner, at alle akvarellerne blev 
inviteret med, da Emtipa det næste år 
fyldte femhundrede år. Derefter besøgte 
de tit hinanden, og hjalp hinanden med 
forskellige ting. Akvarellerne hjalp 
Emtipa hver gang hun skulle have malet 
noget i sit heksehus, og Emtipa optrådte 
tit for de små Akvarel-børn med alle 
sine tryllekunstner. Så alt endte godt,  
og de er stadig rigtig gode venner den 
dag i dag.

 Men nu skal du til at sove, skat, klokken 
er blevet mange.” Mor gav Silke et stort 
godnatkys og en ligeså stor krammer.

”Det var en god historie, moar” sagde 
Silke og smilede. ”Men jeg tror altså ikke 
at det er Emtipa der har taget min gule 
farve, for hun stjæler jo ikke farver og 
regnbuer længere. Nu er hun jo blevet 
venner med Akvarellerne.”

 ”Det er selvfølgelig rigtig. I morgen 
skal jeg nok hjælpe dig med at lede 
efter din gule farve. Drøm nu sødt, 
skat.”

  Lige inden hun faldt i søvn, gik hun 
hen til vinduet, og kiggede ud i den 
mørke aften. Da hun havde stået 
der nogle minutter fik hun øje på et 
stjerneskud. Silke blev glad da hun 
så den flotte gule farve glide hen 
over himmelen. Hun manglede jo gul 
farve, til hendes tegning af Fluks. 

Nu havde hun set at stjernerne havde 
sendt gul farve af sted, så i morgen 
ville hun gå ud og kigge efter… 
REGNBUEN.    

Slut…

Og mens jeg husker det… Det var 
selvfølgelig ikke Emtipa der havde taget 
Silkes gule farve. Den var trillet ind under 
køkkenbordet, og Silke fandt den, den 
næste morgen og fik gjort sin tegning 
færdig.
                                        

          

    

           



Kristian Frost

Denne bog egner sig til at blive læst højt for dit barn,  
inden fantasien begrænses af skolegang, af hvad andre siger eller af andre grunde.

Tør du selv lege med tankerne, så glæd dig over legen med farver i denne skønne bog.


