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I skoven 
er der en høj. 
Den er svær at se. 
Højen ligger  
langt fra byen. 
Der vokser træer 
på den. 
Og der er 
en stor sten. 

“Gå ikke i skoven. 
Der bor en trold,” 
siger nogen. 

“Pjat,” siger andre. 
“Trolde findes ikke.” 
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.

Men jo. 
De findes. 
For på højen  
ligger en sten. 
Under den er der en gang. 
For enden er en hule. 
Og her bor tre trolde. 
Far, mor og Max. 
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Max er lille. 
Han kan lide at lege. 
Han kan lide at klatre. 
Han løber efter mus. 
Og han spiser bær.

Men en dag siger far: 
“Nu er du stor, Max. 
Du skal ikke 
fange mus. 
Du skal ikke 
klatre i træer. 
Og du skal 
ikke spise bær. 
Du skal lære 
at æde børn.” 
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.

“Det vil jeg ikke,” 
siger Max. 

“Det skal du,” siger far. 
“En rigtig trold 
æder børn.” 

“De smager ikke godt,” 
siger Max. 

“Kom,” siger far. 
“Nu sidder vi på lur. 
Så fanger du et barn.” 
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Max sidder bag et træ. 
Han vil ikke  
æde børn. 
Men han vil  
gerne lege. 
Så ser han en pige. 
Hun har en kurv. 
Der er røde bær i. 
Hun går hen  
til en busk. 
Bag busken sidder Max. 

“Fang hende,” siger far. 
“Vis du er  
en stor trold.” 

Max løber frem. 
Pigen ser op. 

“Hjælp, en trold,”  
råber hun. 
Max løber efter pigen. 
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.

“Godt, min søn,”  
råber far. 
“Fang hende.” 

Max løber.  
Og pigen løber. 
Hun taber sin kurv. 
Max er sulten. 
Han spiser  
de røde bær. 

“Løb så,” råber far. 
“Du skal æde børn. 
Ikke bær.” 

Han lyder sur. 
Stemmen er  
dyb og fæl.
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Max løber igen. 
Han har det sjovt. 
Han kan lide at løbe. 
Og han kan lide  
at lege. 

Så falder pigen. 
Hun vil rejse sig igen. 
Men Max står  
over hende. 

Hun ser op på ham. 
Han er grim. 
Og han ser farlig ud. 
Han har en stor næse. 
En lang hale. 
Og en stor mund. 

Max åbner munden. 
Han gaber højt. 

“Hjælp,” råber hun. 
“Den vil æde mig.” 
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“Nej, jeg vil lege,” 
siger Max. 

Pigen ser på ham. 
Hun græder. 
“Nej, du vil æde mig. 
Trolde æder børn.”
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Max vil trøste pigen. 
Han aer hendes kind. 

“Hjælp,” råber hun. 
“Nu tager den mig.” 

Max går lidt væk. 
Pigen rejser sig. 

Hun ser på Max. 
Han ser  
ked ud af det. 

“Er du ikke 
en farlig trold?” 

“Jeg er en trold. 
Men jeg er ikke farlig.” 
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“Hvad hedder du?” 

“Max.” 

“Jeg hedder Ida.” 

“Kom,” råber Max. 

Han løber hen til et træ. 
Og en - to - tre. 
Så er Max  
i træets top. 

“Her er nødder,”  
råber Max. 
“Kom og smag.” 

Ida ser på Max. 
Hun tør ikke. 
Tænk, hvis han  
æder hende.
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“Se, der bor jeg,”  
siger Max. 
Han peger på højen. 
“Kom op og se.”
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Ida går hen til træet. 
Hun ser op på Max. 
Hun er stadig bange. 
Men hun vil gerne 
se højen. 

“Kom nu,” råber han. 
Max hiver Ida
op i træet. 
Nu kan hun se højen. 

“Og jeg bor der,” 
siger Ida. 
Hun peger på byen. 
“Men der er langt hjem. 
Og jeg har ingen bær. 
Så bliver mor sur.” 

“Kom, vi plukker bær,” 
siger Max. 
“Jeg ved, hvor de er.”
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Max hopper  
ned fra træet. 
I et hop. 
Så henter han Idas kurv.

Max og Ida finder bær. 
Til sidst er kurven fuld. 
Så spiser de bær. 
Den røde saft løber. 
Max griner. 
“Du er rød  
om munden.” 

“Det er du også,” 
siger Ida. 
“Og du er sød. 
Skal vi være venner?” 

Max er glad. 
Han har ingen venner. 
Han er tit ensom. 
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“Ja,” siger Max  
og smiler. 

“Jeg skal hjem nu,” 
siger Ida. 
“Vil du gå med mig?” 

Max går med Ida. 
Til sidst ser de byen. 
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“Farvel,” siger Max. 
“Det var sjovt at lege.” 
 
“Farvel,” siger Ida. 
“Måske ses vi igen.” 
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Max løber  
hjem til højen. 

Far står foran stenen. 
Han venter på Max. 

Så ser han ham. 
Max er rød  
om munden. 
Han tørrer saften væk. 

Far tror,  
det er blod. 

“Det er godt,”  
siger far. 
“Nu er du 
en rigtig trold.”


