
Side 1.
.

OLE BUNDGAARD.

Trampe
 Trold.

SpEciAL-pæDAGOGiSk fORLAG.



Side 2.
.

Vi er i en skov.
Her bor mange dyr.
Og her bor
Trampe Trold.

Hver dag
går Trampe Trold en tur.

Han går 
gennem skoven.

Jorden ryster,
når han går.

Så bliver dyrene bange.



Side 3.
.

Musen
løber ned i sit hul.

Ræven
bliver i sin hule.

Haren 
løber væk.



Side 4.
.

Skaden
flyver op i et træ.

Frøen
hopper ud i søen.

Så bange bliver de.



Side 5.
.

Trampe Trold
er ked af det.

Han kan ikke forstå,
at dyrene er bange.

“Måske ser jeg fæl ud.
Jeg går ned til søen
og ser efter,”
tænker han.



Side 6.
.

Søen er
som et spejl.

Han bøjer sig ned.
Han ser sig selv
i søen.

“Jeg vil rede mit hår.
Så ser jeg ikke fæl ud,”
tænker han.

Han reder 
sit lange hår.

“Nu er jeg fin.”



Side 7.
.

Trampe Trold
går gennem skoven.

Jorden ryster,
når han går.

Dyrene bliver bange.
De gemmer sig igen.



Side 8.
.

“Hvad er der galt?
Jeg må
ned til søen igen,”
tænker han.



Side 9.
.

Trampe Trold
bøjer sig ned
for at spejle sig.

“Nu kan jeg se det.
Jeg ser sur og gnaven ud.
Det dur ikke.
Jeg vil synge en sang.
Så bliver jeg 
i godt humør.”



Side 10.
.

Trampe Trold synger,
mens han går
gennem skoven.
Han er i godt humør.
Han synger højt.
Alle kan høre ham.

Jorden ryster.
Og dyrene bliver bange.



Side 11.
.

Det hjalp ikke
at rede håret.

Det hjalp ikke
at synge.

Hvad gør
Trampe Trold nu?

Han går igen
ned til søen.



Side 12.
.

“Jeg må se godt efter
denne gang,”
tænker han.

Han ser godt efter.
Han kan ikke se,
at der er noget galt.

Han sætter sig
op ad et træ.
Han er træt.

Han lukker 
det ene øje.

Han lukker 
det andet øje.
Han sover.



Side 13.
.

Trampe Trold
sover hele dagen.
Og hele natten.



Side 14.
.

Så vågner han.
Der er en lyd.

“Pip, pip,”
siger det.

Hvad er det?

Er det en fugl?
Hvor er den?

Han kan ikke se den.



Side 15.
.

“Pip, pip,”
siger det igen.

Han mærker noget.
I sit hår.
Der er fuglen.

“Hvad laver du
i mit hår?
Vil du se at komme væk,”
siger han.



Side 16.
.

“Jeg har bygget rede.
Og lagt 3 æg.
Mens du sov,”
siger fuglen.

“Er du ikke
bange for mig?
Jeg er jo en trold,”
siger han.

“Nej.
Du ser rar ud.
Jeg er ikke bange,”
siger fuglen.



Side 17.
.

Trampe Trold
rejser sig op.

Han er glad.
Han har fået en ven.

“Du må bo i mit hår
lige så længe,
du vil.

Nu skal jeg vise dig
skoven,”
siger han.



Side 18.
.

Trampe Trold 
går gennem skoven.

Jorden ryster,
når han går.

“Pas på!
Gå stille!
Ellers falder mine æg
ud af reden,”
siger fuglen.

Trampe Trold
går stille
gennem skoven.

Nu ryster jorden ikke,
når han går.



Side 19.
.

Musen
kommer op af sit hul.

Ræven
løber ud af sin hule.

Haren
kommer tilbage.

Skaden
flyver ned fra træet.

Frøen
kommer op fra søen.

Nu er Trampe Trold
glad igen.



Side 20.
.

“Pip, pip.
Kom og se min rede,”
siger fuglen.

“Den er højt oppe,”
siger musen.

“Det er godt.
Så er der ingen,
der kan nå den,”
siger ræven.

“Er der æg i den?”
siger haren.

“Jeg kan se 3 æg,”
siger skaden.

“Så kommer der
3 unger,”
siger frøen.



Side 22.
.

Det har været
en god dag for
Trampe Trold.

Han går ned til søen.
Han sætter sig
op ad et træ.

Solen
er ved at gå ned.

Fuglen sover
i sin rede.



Side 23.
.

Trampe Trold
glæder sig
til næste dag.

Så vil han igen
gå gennem skoven.
Med fuglen
og reden
på sit hoved.

Men han skal passe på,
når han går.
Det har fuglen
lært ham.




