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1.                                         

 Sikke en dejlig dag

Sikke en dejlig dag, det er i dag, solen skinner og himlen er blå. 
Det blæser lidt, og vinden løfter bladene op, som kun vinden 
kan løfte bladene og blæse dem rundt i skovbunden. 

Men det er nu som folk ser, og hører det. Folk ser kun det de 
vil se, og hører kun det de vil høre. Alt efter hvad der nu passer 
ind. Men hvis nu man ser godt efter, ja så kan man se, måden på 
hvordan bladene bliver løftet op i skovenbunden, de bliver ikke 
løftet som i en hvirvelvind, nærmere som om de bliver pustet 
ud, og blæst rundt. Det er sådan det ser ud, når Ylius slår en 
ordentlig prut. 

Ylius er en trold der bor i Troldehøjen, sammen med sin trol-
defamilie, Troldefar Rico, Troldemor og hendes storebror Myli. 
Deres Fætter Gas, kommer tit på besøg, men bor ude i mosen, 
hvor han arbejder for Mosekonen Enri.

Nå men, Troldehøjen ligger så godt gemt inde i parken, at gan-
ske almindelige mennesker, bare tror det er en ganske alminde-
lig høj, i en ganske almindelig park, med en ganske almindelig 
sø, men der tror de forkert.

”YLIUS”: råber Myli, der sidder under Vandgranen, og gumler 
friskplukkede bøgeblade, ”nu har du IGEN spist en af de slimede 
røde skovsnegle - som giver så meget luft i maven, at ”andre” 
er lige ved at blive blæst helt omkuld… sæt jeg nu blæser i søen 
og bliver spist”.
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