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Troldmanden kikker 

ned i en krukke.

Den er tom.

Han ryster på sit gamle hoved.

- Jamen!

Jeg har ikke tid til 

at hente flere af disse her. -
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Ozman står lidt og tænker.

- Jeg har heller ikke lyst.

Sidste gang var jeg ved 

at blive slået ihjel! -

Så retter han sig op 

med et ryk. 
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- Ozla! 

Jeg er nødt til 

at hente flere af disse her. -

Ozman slår

på den tomme krukke.

- Ellers kan vi ikke 

lave mere flyvefedt. -

Ozla nikker bare. 

Han står og rører

i en stor skål.

Ozman sukker.

Han henter en sæk.

Så tager han af sted.

Aske og Eg kikker

ud over skoven.
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Alt ser roligt ud.

De sidder oppe i et højt træ.

Træet er højere end alle andre træer.

Her bor Kong Krone

sammen med de rare skovfolk.
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- Skal vi tage ud til søen? 

Måske har Zif fået unger. -

Eg vender sig mod Aske.

- Det kan vi godt.

Men hun er nok hidsig.

Det er hun altid,

når hun har unger.

Sidste gang var hun ved 

at få fat i dig! -

 Aske har også lyst til, 

at der skal ske noget.

Eg nikker.

- Vi må passe på

ikke at komme for tæt på hende. -

Aske og Eg flyver ud 

fra det store træ.
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Skræk ser hen over sit skib.

Det roder på dækket.

Som har en orkan fejet 

hen over skibet.
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