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- Vi må skaffe det flyvefedt

til Kong Krone! -

Aske flyver ud fra det store træ.

Eg følger efter.

Træet er højere 

end alle andre træer.

Her bor de rare skovfolk.
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Aske og Eg svæver ned 

mod bunden af skoven.

Her er særlig farligt.

Aske står stille i luften.

- Pas på Bandit og hans folk! 

De lægger fælder ud. -

- Vi tager noget frisk fedt på.

Det giver mere fart. -

Eg smører sine hænder.
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- Nu har vi været her i flere dage.

Vi skal have fat på noget fedt.

Så vi kan svæve igen. -

Manden lyder sur.

- Stille! -

Bandit retter på sin hjelm. 

- Der er Aske og Eg!

Dem kan vi let fange. -
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Bandit og hans folk sidder på lur

mellem de tætte grene.

Aske og Eg svæver forbi.

- Kast et net! -

Bandit råber højt.

Et stort net vælter ud 

mod Aske og Eg.
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- Eg! Pas på! 

Det er Bandit og hans lede folk. 

Jeg kan se deres hjelme. -

Aske og Eg når lige

at dreje uden om nettet.

- Kast de andre net!  -

Bandit raser.
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Aske og Eg dykker lodret ned.

- Puha! 

Det var tæt på.

Vi må skynde os ud til Ozman. -

Aske puster.

Troldmanden Ozman bor 

på kanten af en stejl klippe.

Helt ude ved havet.
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