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OLE BUNDGAARD.

Trampe Trold
 og Mimi.
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Side 2.
.

Side 3.
.

Kender du 
Trampe Trold?
Han bor i skoven.

Trampe Trold
har mange venner.

Han har musen.
Den bor i sit hul.

Han har ræven.
Den bor i sin hule.



Side 3.
.

Han har haren.
Den bor inde i skoven.

Han har skaden.
Den bor i sit træ.

Han har frøen.
Den bor i søen.

Og så har han fuglen.
Den har rede
i hans hår.



Side 4.
.

Side 5.
.

Trampe Trold
går gennem skoven.

»Himlen er blå.
Solen er gul.
Jeg er i godt humør,«
siger han.
»Nu vil jeg danse
en trolde-dans.«

»Så vil jeg synge,«
siger fuglen.
»Jeg vil synge
en fugle-sang.«



Side 5.
.

Og fuglen synger,
mens Trampe Trold
danser gennem skoven.



Side 6.
.

Side 7.
.

»Stop!
Nu vil jeg ikke
danse mere,«
siger Trampe Trold.

Han ser sig om.

»Hvad er det?
Der står en trold
og kigger på mig.
Hvem er du?«
siger Trampe Trold.

»Jeg hedder Mimi Trold.
Jeg bor her i skoven.
Hvem er du?«
siger hun.



Side 7.
.

»Jeg hedder Trampe Trold.
Jeg bor også i skoven.

Fuglen her
er min ven.
Den har rede
i mit hår.«



Side 8.
.

Side 9.
.

Mimi har en kurv
på armen.
Kurven er fuld af bær.
Der er røde bær.
Der er blå bær.

»Vil I ikke smage?«
siger hun.

»Det er fine bær.
De smager godt.
Tak skal du have.«



Side 9.
.

»Nu må vi se
at komme hjem.
Solen går snart ned,«
siger Trampe Trold.

»Farvel!
Jeg håber,
at vi ses igen,«
siger Mimi
og vinker til dem.



Side 10.
.

Side 11.
.

Trampe Trold
siger ikke noget
på vejen hjem.
Han tænker på Mimi.

»Hende kan jeg godt lide.
Mon jeg ser hende igen?«
tænker han.



Side 11.
.

Da Trampe Trold og fuglen
kommer hjem,
er solen gået ned.
Der er stille
i skoven.
Dyrene sover.

Trampe Trold
sætter sig ned.
Fuglen lægger sig
i sin rede.

Lidt efter
falder de i søvn.



Side 12.
.

Side 13.
.

Nu er det morgen.
Solen skinner.

»God morgen, Trampe Trold,«
siger fuglen.

Trampe Trold
siger ikke noget.
Han sidder bare
og kigger ud i luften. 



Side 13.
.

»Er du ked af det?«
siger fuglen.
»Det skal du ikke være.
Nu synger jeg en sang.
Så bliver du glad igen.«

Men Trampe Trold
bliver ved med
at kigge ud i luften.



Side 14.
.

Side 15.
.

»Trampe Trold
har det ikke godt.
Jeg må hente hjælp,«
tænker fuglen.

Så flyver den hen til
ræven og haren
og de andre gode venner.



Side 15.
.

»Du kommer alene.
Hvor er Trampe Trold?«
siger de.

»Han har det ikke godt.
Måske er han syg,«
siger fuglen.

»Kom alle sammen!«
siger ræven.
»Vi må hen og se til
Trampe Trold.«



Side 16.
.

Side 17.
.

»Hej!«
siger de til Trampe Trold.

»Hvad fejler du?«
siger skaden.

»Har du ondt
i dit hoved?«
siger frøen.

»Eller har du ondt
i halsen?«
siger haren.

»Du har måske 
ondt i maven?«
siger ræven.

»Eller ondt i en tand?«
siger musen.



Side 17.
.

Men Trampe Trold
siger ikke noget.
Han bliver ved med
at kigge ud i luften.



Side 18.
.

Side 19.
.

»Trampe Trold er ikke syg.
Der må være
noget andet i vejen,«
siger ræven.

»Jeg kender en,
som måske kan
hjælpe os,«
siger fuglen.

»Hun hedder Mimi Trold.
Hende vil jeg prøve
at finde.«

Og så flyver fuglen
ind i skoven.



Side 19.
.

Fuglen er væk
i lang tid.

»Hvor bliver den af?«
siger musen.
»Er den faret vild?«
 
Skaden flyver op
i et højt træ.
 
»Jeg kan se fuglen
og Mimi Trold.
De er på vej,«
siger den.



Side 20.
.

Side 21.
.

Mimi hilser på
Trampe Trolds venner.

»Hej!
Jeg hedder Mimi,«
siger hun.

»Men hvor er
Trampe Trold?
 Jeg har glædet mig til
at se ham igen.«



Side 21.
.

»Han sidder bare
og kigger ud i luften,«
siger ræven.

»Han ser næsten ud,
som om han sover,«
siger haren.

»Så skal jeg
vække ham,«
siger Mimi.  



Side 22.
.

Side 23.
.

Mimi går hen til
Trampe Trold.

Hun bøjer sig ned.

Så giver hun ham
et kys lige midt
på munden.

Og hvad sker der?

Trampe Trold
rejser sig op.
Han ser på Mimi
og smiler.

»Jeg er glad for
at se dig.
Nu er jeg frisk igen,«
siger han.



Side 23.
.

Og alle er glade.
De synger og danser
og hopper rundt.

Sådan bliver de ved
hele dagen.



Side 24.
.

Det er aften.
Alt er stille.
Trampe Trold og Mimi
ser ud over søen.

»Jeg er glad for,
at du kom.
Skal vi ikke
være venner?«
siger Trampe Trold.

Mimi tager
hans hånd.

»Vi to skal altid
være venner,«
siger hun.


