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Aske og Eg sidder i skjul 

bag en stor gren.

- Vi har holdt vagt hele dagen.

Det nytter ikke noget. -

Aske ser over 

mod Bandit og hans folk.
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- Vi gør,

som Kong Krone siger. -

Eg gnider sine øjne.

Lige med ét sker der noget.

En lille skude nærmer sig!

Sejlet hænger i laser.

Toppen af masten er skudt væk.

Skuden svajer fra side til side.
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- Gad vide,

om Skræk står bag dette her? -

Bandit tager sig til hagen.

- Skuden er ikke 

her fra skoven.

Den må være ude 

på en særlig tur.

Guld!

Måske er der guld ombord! -

Bandit giver signal 

til sine folk.

Et par net bliver kastet 

ned mod skuden.

Den bliver viklet ind

i det ene net

og må stoppe.
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Kort efter står Bandit på skuden.

- Der er ikke guld ombord.

Der er heller ikke noget andet.

Den her skude er tom. -

En gammel mand kikker surt

hen på Bandit.
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Ved roret står en død mand. 

Han knuger sin ene hånd 

rundt om roret.

- Han har jo været død 

i flere dage. -

Bandit roder sig i håret.
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- Hvor er de andre?

Sådan en skude 

kan man ikke sejle alene.

Kom!

Lad os tjekke skibet igen! -

Bandit går hen mod lasten. 

Hans folk følger efter.

Aske og Eg lander 

på dækket.

De lister hen 

til den døde mand.

- Eg!

Kik i hans lommer! -

Aske åbner en skuffe ved roret.

Den er tom.
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