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Aske og Eg ser 

ud over skoven.

De sidder i Kong Krones træ.

Træet er højere end alle andre træer.

Her bor de rare skovfolk.
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Ved siden af Aske og Eg

står en gammel, blind mand.

- Der er noget galt.

Jeg kan mærke det.

På min krop. -

Den gamle mand misser 

med sine blinde øjne.

- Her er da fred og ro.-

Eg kikker på den gamle.

- Jah!

Men der kommer snart 

en dårlig nyhed. -

Den gamle sætter sig.

Aske kaster et blik 

ned mellem de store træer.

- Der kommer nogen! -
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Kort efter står Ozla foran dem.

Han er meget bleg. 

Han ryster over det hele.

- De har ført Ozman bort.

Lige med ét var de der bare.

Jeg gemte mig i et skab.

Men jeg hørte det hele. -

Ozla puster.
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- Troldmanden! 

Hvem har ført ham bort? -

Aske råber næsten.

Ozla ser trist ud:

- Jeg kender dem ikke. -

- Det er De dødes Kult. -

Den gamle mand taler 

med svag stemme.

Ozla lyder gal nu. 

-De vil bedøve ham. 

De vil bruge hans magt.

Jeg hørte det hele. 

Inde fra skabet. -

- I skal finde Ozman.

De dødes Kult må ikke 

få magt over ham! -
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Den gamle griber fat i Aske.

- Hvor bor de?

Det ved vi jo ikke. -

Eg rynker panden.

- Det ved jeg!

Hør godt efter. -

Den gamle mand smiler 

for første gang.
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Ozman ligger på en båre. 

Bundet fast.

Foran ham står to

fra De dødes Kult.

Den ene har en dukke

i hånden.
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