
Side 1.
.

ole bundgaard.

Trampe Trold
bliver far.
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Side 2.
.

Side 3.
.

Trampe Trold
bor i skoven.

Her har han mødt
Mimi Trold.
Hende kan han godt lide.
Hun er sød, 
synes han.

Mimi kan også lide ham.
De er blevet kærester.
Nu vil de bo sammen.



Side 3.
.

»Hvor skal vi bo?«
siger Mimi.
»Jeg har en hytte.
Men den er for lille.
Der kan vi ikke bo.
Vi må bo hos dig.«

»Det kan vi ikke,«
siger Trampe Trold.
»Jeg har ingen hytte.«

»Hvor bor du så?«
siger Mimi.



Side 4.
.

Side 5.
.

»Inde i skoven,«
siger Trampe Trold.

»Om natten
sover jeg under et træ.
Om dagen
går jeg rundt i skoven.
Fuglen er med.
Den har rede 
i mit hår.«



Side 5.
.

»Så kan vi ikke
bo sammen.
Det er jeg ked af,«
siger Mimi.
Hun får tårer
i øjnene.



Side 6.
.

Side 7.
.

Trampe Trold
tænker sig om.
Så siger han:

»Vær ikke ked af det.
Jeg bygger en hytte til os.«

»Pip, pip!«
siger fuglen.
»Det er en god ide.«

Men hvor skal hytten være?



Side 7.
.

Trampe Trold
går langt ind i skoven.
Fuglen flyver med.
Nu vil de finde
et godt sted til hytten.



Side 8.
.

Side 9.
.

»Her er mange træer,«
siger Trampe Trold.
»De er høje.
De vokser tæt.
Her er ikke plads
til en hytte.« 

Han sætter sig ned.
»Hvad gør vi nu?«
siger han.

»Kom!«
siger fuglen.
»Lad os vende om.«



Side 9.
.

Trampe Trold
rejser sig op.

»Vi må finde Mimi.
Hvor mon hun er?«
siger han.



Side 10.
.

Side 11.
.

Mimi sidder
nede ved søen.
Hun venter på
Trampe Trold.

Hun ser ud over vandet.
»Her er rart.
Her vil jeg gerne bo,«
tænker hun.

Så får hun øje på
Trampe Trold og fuglen.
De kommer
inde fra skoven.



Side 11.
.

»Hej!
Det var godt, 
I kom.
Jeg har savnet jer. 
Har I fundet en plads
til hytten?«
siger hun.

»Nej,
det har vi ikke,«
siger Trampe Trold.

»Men det har jeg,«
siger Mimi.



Side 12.
.

Side 13.
.

Trampe Trold 
ser sig om.

»Hvor?«
siger han.

»Lige her
hvor jeg står,«
siger Mimi.

»Her er god plads,
og her er udsigt
over søen.«



Side 13.
.

Trampe Trold
er glad.

»Det er et godt sted.
Her vil jeg bygge
en hytte.«
 
»Du kan ikke
bygge hytten alene.
Det vil tage
alt for lang tid,«
siger Mimi.
 
»Du har ret.
Men hvad gør vi så?«
siger Trampe Trold.



Side 14.
.

Side 15.
.

»Jeg får en god ide,«
siger fuglen.

»Jeg vil flyve hen
til dine venner.
Måske kan de hjælpe os.«
 
Så flyver fuglen
ind i skoven.

Trampe Trold
glæder sig til at se
sine venner igen.



Side 15.
.

Først kommer skaden.
Så kommer ræven.
Lidt efter kommer haren.
Så kommer musen.
Til sidst kommer frøen.

»Hej!«
siger de til
Trampe Trold og Mimi.
»Vi vil hjælpe jer med
at bygge hytten.

Lad os gå i gang
med det samme.«



Side 16.
.

Side 17.
.

Og så er hytten færdig.



Side 18.
.

Side 19.
.

Trampe Trold og Mimi
er glade for hytten.

Der spiser de.
Der sover de.
Der er de,
når det regner
og blæser.

Trampe Trold
går ind i skoven.
Han har en kurv med.

Han samler nødder.
Han samler svampe.
Han plukker bær
og vilde æbler.



Side 19.
.

»Nu er kurven fuld.
Jeg må hjem til Mimi,«
siger han.

Mimi laver mad.
Så spiser de.

»Det smager godt,«
siger Trampe Trold.

Imens flyver fuglen
rundt i hytten.
Den fanger fluer og myg.

»Det er det,
jeg bedst kan lide,«
siger den.



Side 20.
.

Side 21.
.

Dagene går.
Trampe Trold og Mimi
har det godt.

Men en dag 
siger Trampe Trold:

»Mimi!
Du spiser alt for meget.
Jeg kan se,
at din mave er blevet tyk.«

Mimi smiler til ham.
»Vi skal have en baby.
Det er derfor,
min mave er tyk.«



Side 21.
.

»Hvad mener du?
Skal jeg være far?«
siger Trampe Trold.

»Ja,
og nu kan det ikke
vare længe,«
siger Mimi.



Side 22.
.

Side 23.
.

Så sker det.

Mimi føder en lille
trolde-unge.

»Hvor er han sød,«
siger Trampe Trold.
»Jeg er stolt af dig, Mimi.«

Så giver han hende
et stort kys på munden.

»Send nu bud efter
mine venner.
De skal også se
Lille Trold,«
siger han til fuglen.



Side 23.
.

Og så kommer de
alle sammen.

»Til lykke!«
siger de til
Trampe Trold og Mimi.

Så danser de rundt om
Lille Trold.

Han ser på dem
med sine store øjne.
Så smiler han.



Side 24.
.

Trampe Trold
holder Mimi 
i hånden.

»Hvor er jeg glad,«
tænker han.

»Jeg har en hytte at bo i.
Jeg får god mad.
Jeg har alle mine venner.
Jeg har min søde Mimi
og Lille Trold.

Hvad kan jeg ønske mere?«




