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- Vil du høre en hemmelighed? -

Eg læner sig over mod Aske.

De sidder oppe i et højt træ.

Træet er højere end alle andre træer.

Her bor de rare skovfolk.
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- Det vil jeg godt. 

Hvad går den ud på? -

Aske kikker på Eg.

- Jo! 

Nu skal du høre!

Du må love mig 

ikke at sige det til nogen! -

Eg rykker helt hen til Aske.

- Troldmanden Ozman!

Jeg ved,

hvor han gemmer sit flyvefedt!

Ude på øen med den stejle klippe.

Inde i hulen hos . . . . . . ! -

Bag et par blade

sidder Snuser og lurer.
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Et smil breder sig på hans læber.

- Hæ! Hæ! Ser man det!-

Så svæver han væk 

fra det høje træ.

- Hvad var det for en lyd? -

Aske vender sig med et ryk.

- Det var Snuser! -
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Ude i bugten ligger Skræks skib.

- Vi har været her i flere dage.

Har vi fedt til at flyve med?

Kan vi hugge noget fedt,

når vi ligger her?

Nej, nej! Og atter nej! -

Skræk er godt gal.
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- Vores mand kommer snart.

Han har nok en slat med. -

Lusk skæver hen til Skræk.

- Snige og luske. 

Se og lytte.

Det er Snuser god til. 

Men han kan ikke slås. -

Skræk mumler surt.

- Snuser er på vej! -

En mand råber 

oppe fra masten.

Snuser lander på dækket.

- Har du fedt med? -

- Hvor har du været? -

Lusk og Fusk råber 

på samme tid.
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-Klap i!

Lad Snuser tale! 

Lad mig så høre.-

Skræk griber fat i Snuser.

- Jeg har fundet ud af noget. 

Men det koster!

Mønter af guld! -

Snuser holder sin hånd frem.
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