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 ”Hvad har I for planer i dag?” Troldefar smilede til sine 
piger. Han var så stolt af dem og syntes, at de var de dejligste 
børn i hele verden.
 ”Vi skal ind til byen. Der er tre store drenge, der er slem-
me mod en lille dreng. I går sagde en af de store drenge, at 
han var dum og barnlig. De to andre stod bare og grinede og 
kiggede på, og det er jo også slemt.” Tulle, Trulle og Mulle 
plejede at fortælle deres mor og far om alt det, som de op-
levede, når de var sammen med menneskene, og de lyttede 
altid opmærksomt til det, de fortalte.
 ”Jeg forstår mig ikke altid på disse mennesker.” Troldefar 
rystede opgivende på hovedet, mens de fortalte. Deres mor, 
derimod, rystede ikke på hovedet, men fik et meget skrapt 
udtryk i ansigtet.
 ”Det havde de ikke fået lov til, hvis de boede i min hule, 
det skal være sikkert og vist.”
 Du kan sikkert huske, at Tulle, Trulle og Mulle havde 
været ude i skolegården, da den lille dreng var begyndt at 
græde, og at de havde set meget skrappe ud, og at det var 
lige der, at de bestemte sig for at hjælpe menneskene nogle 
gange.
 Da Tulle, Trulle og Mulle var færdige med at spise, sagde 
de farvel til deres mor og far og begyndte at gå gennem sko-
ven. Det var en dejlig solskinsdag, fuglene sang, så det tril-
lede i trætoppene, og vinden var i godt humør. Tulle, Trulle 
og Mulle plejede at sige, at på dage som disse var vinden i 
kildrehumør. Den kildrede træerne og buskene og bladene, 
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så de rislede og lo. Tulle, Trulle og Mulle kunne også mærke, 
at det kildrede i deres maver på sådanne dage, og de dansede 
og grinede og sang, mens de gik. Hr. Usynlighedssten var 
også i godt humør. Han smilede fra øre til øre, da pigerne 
sagde trylleordene, og vupti, så var de usynlige alle tre.
 Nu fortsatte pigerne ind mod landsbyen. Du har måske 
undret dig over, om menneskene kan høre troldepigerne, 
når de er i nærheden. Men nej, nej. Det er nemlig således, 
at Tulle, Trulle og Mulle er så lette på tå, at ingen kan høre 
dem, når de går.
 Da de var fremme ved byen, gik de hen til skolen. Tulle, 
Trulle og Mulle syntes, at det var så sjovt at se på børnene, 
der legede og grinede og havde det sjovt ude i skolegården, 
og de fulgte også med i klasseværelserne, når de skulle lære 
noget, og de syntes, at det var meget spændende. Men de 
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lagde også mærke til, at den lille dreng, der hed Jørgen, for-
søgte at gemme sig i pauserne, så han ikke skulle møde de 
store drenge.
 I pausen før sidste time gik Tulle, Trulle og Mulle ind i 
klasseværelset til de store drenge. De gik i 6. klasse, og den 
største dreng hed Peter. Tulle listede sig hen til hans skole-
taske og tog nøglerne, der lå i det forreste rum. Hun gemte 
dem i sin egen lomme, og så var det bare at vente, til sidste 
time var slut. De skulle have noget, som de kaldte for mate-
matik, og Tulle, Trulle og Mulle fulgte interesserede med, 
mens læreren skrev tal på tavlen, og når børnene skulle lave 
regnestykker i deres matematikbøger. De forstod også, at 
Peter syntes, at det var meget svært med matematik, for han 
kunne ikke finde ud af det. Han kikkede hele tiden over 
skulderen til hende, der sad foran ham, for at se, hvordan 
hun gjorde det.
 Da sidste time var slut, pakkede alle børnene deres bøger 
sammen og gik ud af klasseværelset. Læreren var den sid-
ste, der gik. Han skulle ind til noget, der hed lærerværelset. 
Tulle, Trulle og Mulle havde også været på besøg derinde for 
at se, hvad der skete der, men i dag blev de tilbage i klasse-
værelset. Der gik ikke lang tid, før Peter kom tilbage for 
at lede efter sine nøgler, for da han skulle låse sin cykel op, 
havde de været væk. Tulle, Trulle og Mulle stod henne ved 
skelettet i glasskabet og så på ham, mens han gik rundt og 
kiggede under skrivebordene, i krogene og bag katederet.
 Pludselig kunne Peter høre en bankelyd. Det var sådan 
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en lyd, som når der er nogen, der banker på en vinduesrude. 
Han holdt op med at lede og kiggede rundt til alle sider, 
men der var ingen andre i klasseværelset end ham. Han tro-
ede, at han havde hørt forkert, men så var den der igen, den 
samme bankelyd.
 ”Hallo? Er her nogen?” Peters stemme lød meget usikker.
 ”Ja, jeg er herinde i glasskabet ved væggen.” Trulle æn-
drede sin stemme, så hun lød som skelettet. Trulle kunne 
nemlig lave sin stemme om, så den kunne lyde som næs-
ten hvad som helst. Nu undrer du dig måske over, hvordan 
stemmen til et skelet lyder, og det skal jeg fortælle dig. Den 
lyder sådan ret tør og ”dinglet”.
 ”Hvad?” Peter så helt forvirret ud, men så fik han øje på 
skelettet i skabet. Det stod og holdt hans nøgler i den ene 
hånd, og ikke nok med det, det bevægede sin hånd, således 
at nøglerne svingede fra side til side. Pludselig begyndte 
skabsdøren at gå op, og skelettet, der stod på et stativ med 
hjul, kom dinglende ud af skabet helt af sig selv. Peter gik 
nogle skridt tilbage i ren forskrækkelse og faldt over en stol, 
så lang han var. Han kunne jo ikke se, at det var Tulle, Trulle 
og Mulle, der holdt stativet med skelettet og gik med det, så 
det så ud, som om det kom dinglende af sig selv.
 ”Dingle, dingle, kloppelikloppeliklop.” Skelettet dinglede 
afsted, så alle knoglerne slog mod hinanden. Peter kunne 
ikke bevæge sig en centimeter.
 ”Hvem er du?! Hvad er du for n-n-n-noget? Er d-d-du 
et s-s-s-spøgelse?” Peter begyndte at stamme.




