
Troldmandens 
flyvefedt

7
Bandit på Rov

Bent T. Lund

Illustreret af Keld Petersen
Forlaget Elysion

.

.



2

TROLDMANDENS FLYVEFEDT
BANDIT PÅ ROV
© Forlaget Elysion

Forfatter: Bent T. Lund
Illustrator: Keld Petersen
Redigeret af: Birgit Lund
Lix  6   (5.9)

ISBN : 978-87-7719-401-6

Kopiering af denne bog er kun tilladt
i overensstemmelse med overenskomst
mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan.

.

.



Der skal være fest i det høje træ.

Derfor er der pyntet op.

Træet er højere end alle andre træer.

Her bor Kong Krone

og de rare skovfolk.
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Aske og Eg sidder 

over for en klog kone.

På bordet foran dem 

står en kugle af glas.

- Kan du se ting i kuglen? -

Eg ser på konen.
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- Ja! Nogle ting.

Men ikke alt. -

Konen smiler til Eg.

Så lægger hun

sin hånd oven på kuglen.

- Jeg ser to mænd.

De har onde tanker.

Pas på dem! -

Hun dækker kuglen til

med et klæde.

I det samme lyder et råb

fra toppen af træet.

- To mænd nærmer sig! -

Aske og Eg går 

hen til kanten.
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- Det er Tyv og Røver.

De to værste,

som Bandit har i sin flok. -

Aske rynker panden.

Tyv og Røver lander

foran Kong Krone.
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- Vi har taget din søn.

Birk er fange hos os.

Han vil dø,

inden det bliver aften.

Bandit vil måske give ham fri.

Men kun, 

hvis han får alt det her! -

Tyv peger rundt 

i det høje træ.

- Og en ting til.

Vi skal have 

al jeres flyvefedt. -

Røver griner fælt.

Kong Krone elsker sin søn.

Men dette her 

kan han ikke gå med til.
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En gammel mand lunter 

hen til Kong Krone.

- Træk tiden ud!

Sig ja til dem.

Vi finder på noget imens! -

Kong Krone nikker.

- Jeg er nødt til at sige ja.

Det ved jeg.

Tag hen til Bandit. 

Giv ham mit svar. -

Kong Krone ser 

med stort mishag 

på Tyv og Røver.

Men de griner bare.

Så letter de

og flyver væk fra træet.
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