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JAGTEN PÅ GULDSKÅLEN 

fanget af trolde



Fem har lovet at hjælpe Gry.

Gry kommer fra et 

slot i himlen. Hun 

skal finde en guldskål, 

der er blevet væk.



Koko passer på de to børn.

Kongen på 

slottet er en 

drage. Skålen 

tilhører ham.
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De tre venner var på vej gennem bjergene. 

De ledte efter en skål af guld. En tyv havde 

taget den. Tyven kom fra et sted, der hed 

Lædal. Dér var de på vej hen.

 De havde gået langt. Nu gik solen ned.

 ”Jeg er træt,” sagde Gry.

 De satte sig i læ af en klippe. Koko havde 

plukket blommer. Dem spiste han og Gry.

 ”Skal du ikke have noget, Fem?” spurgte 

Koko.



10 11

 ”Nej,” sagde Fem. ”Jeg kan ikke blive mæt 

af frugt.”

 ”Som du vil,” sagde Koko. ”Så er der mere 

til Gry og mig.”



10 11

 ”Uhm!” sagde Gry. ”De blommer smager 

vel nok godt.”

 Gry har det let, tænkte Fem. Hun lever kun 

af frugt. Bare det var mig.

 Det var blevet mørkt og koldt. Koko lagde 

sig til at sove. Fem begyndte at gabe. Han 

var søvnig.

 Men Gry kunne ikke sove. Hun rystede af 

kulde.

 ”Jeg fryser,” sagde hun. ”Du må tænde et 

bål.”

 ”Her er ikke noget brænde,” sagde Fem. 

”Lad mig sove.”

 ”Så kan du vel finde noget,” sagde Gry. 

”Du har lovet at hjælpe mig.”

 Fem blev vred.

 ”Jeg er altså ikke din slave!” råbte han.



12

 Det fik Koko til at vågne.

 ”I larmer for meget,” sagde han. ”Det er 

nat. Og der er farlige væsner her. De skal 

helst ikke høre os.”



12

 Gry blev bange. Fem blev lidt flov.

 ”Jeg finder noget tørt træ,” sagde han.

 Fem gik rundt og ledte efter visne grene. 

Han kom forbi en stor sten. Bag den lå tre 

væsner på lur. Men Fem så dem ikke.

 De havde spidse ører og skarpe tænder. Da 

Fem var væk igen, kom de frem. Så listede 

de hen til lejren.
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Gry lå og sov. Koko holdt vagt. De tre væsner 

holdt øje med dem.

 Så gik den ene hen mod Koko.

 ”Hov, dit frække uhyre!” råbte Koko. 

”Forsvind, eller du får bank.”

 ”Åh nej!” råbte væsnet og løb. Koko løb 

efter ham.

 De to andre væsner stod klar. De greb fat  

i Gry.

 ”Hjælp!” råbte hun.



14 15

 Så løb de afsted med hende.

 Koko hørte hende råbe. Han løb tilbage til 

lejren. Her mødte han Fem.

 ”Hvad er der sket?” spurgte Fem.

 ”Der kom et par trolde,” sagde Koko. 

”En af dem lokkede mig væk. De andre har 

fanget Gry.”

 ”Er der trolde her?” sagde Fem.

 ”Ja,” sagde Koko. ”En særlig slags. De 

ligner rovdyr. Og de er meget farlige. De 

vil sikkert æde Gry. Men jeg skal nok befri 

hende. Jeg kan sagtens klare dem. Og jeg 

ved, hvor deres hule er.”

 Koko gik derhen. Fem fulgte med.

 To trolde holdt vagt foran hulen. Fem gemte 

sig, da han så dem.

 Men Koko gik lige hen til vagterne.



16

 ”Hent jeres konge,” sagde han. ”Jeg vil tale 

med ham.”

 De to vagter rettede deres spyd mod Koko.



16

 ”Skrid med dig, din abekat,” sagde de.

 ”Skal I være frække!” råbte Koko.

 Han slog til dem med sin stav. Og han slog 

hårdt!

 Begge vagter faldt om. Koko bankede løs 

på dem.

 ”Hent så kongen!” sagde han.

 Vagterne løb ind i hulen. Lidt efter  

kom deres konge ud.



18

 ”Jeg er kong Grum,” sagde han. ”Hvad 

laver du her?”

 ”I har fanget en pige,” sagde Koko. ”Hun 

er min ven. Slip hende fri. Ellers får I bank 

alle sammen.”

 ”Uha!” sagde Grum. ”Dig tør jeg ikke slås 

med.”

 ”Det er klogt af dig,” sagde Koko. ”Så kom 

med pigen.”

 ”Det skal jeg nok,” sagde Grum. ”Men  

vil du ikke have et glas vin? Vi er jo venner 

nu.”

 ”Jo tak,” sagde Koko. ”Jeg elsker vin.”

 Grum hentede to glas vin. Han gav Koko 

det ene.

 Koko drak en stor slurk. Så faldt han 

sammen som en våd klud.



18

 ”Han var let at narre,” lo Grum. ”Sikke et 

fjols!”

 Han tog fat i Kokos ben og slæbte ham ind 

i hulen.


