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Ena er den 

eneste enhjørning 

i Storskoven.

Enas far, kong Drot, 

er taget langt bort.

Skovtrolden Kry 

er Enas bedste ven.

Troldkvinden Skarntyde 

er Enas værste fjende.

Elveren Bregne  

er Enas trofaste ridder.



Storskoven strækker sig milevidt over bakker 

og dale. Her vokser så mange træer og buske, 

at ingen kan tælle dem. Nogle mener endda, at 

skoven når helt til verdens ende.

 Skoven er hjemsted for tusindvis af dyr. Her er 

også stædige dværge og sarte alfer, kloge elvere, 

små og store trolde og mange andre væsner.

 Men en giftig plet er dukket op et sted i 

Storskoven. Ingen ved, hvordan den er opstået. 

Den prøver at sprede død og fordærv omkring sig.

 Enas far, kong Drot, er taget bort for at fi nde 

et middel mod det onde. Nu er det Enas opgave 

at passe på skovens væsner og forhindre, at 

ondskaben tager magten.
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Det var en varm og trykkende dag. Ena svedte, selv 

om hun lå i skyggen under et stort træ. Et par fl uer 

summede omkring hende. Hun slog med hovedet og 

svirpede med halen for at jage dem væk. Det hjalp 

ikke meget.

 ”Nu skal jeg,” sagde Kry.

 Hun tog en kvist fuld af blade og viftede fl uerne 

bort med den.

 Troldepigen Kry var Enas veninde. Hun var kæk 

som en skovskade og hurtig som et egern.
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 ”Pyh, hvor er det lummert!” stønnede Kry. ”Skal 

vi ikke gå ned til søen og bade?”

 ”Jeg orker næsten ikke,” svarede Ena.

 ”Jo, kom nu!” sagde Kry og sprang op.

 Ena rejste sig godmodigt og fulgte med.

 De gik ad en sti, der førte ned mod søen. Mellem 

træerne kunne de se vandet blinke i solen.

 Pludselig lød der høje brøl. De kom nede fra søen.

 ”Hvad sker der?” udbrød Ena.

 De satte begge to farten op.

 I det lave vand tæt ved bredden stod en flok okser 

med lange horn. Fire skovfruer løb rundt om dem. 

De slog løs på okserne med lange grene med torne 

på.

 Okserne brølede af vrede og stangede efter deres 

små plageånder.

 Skovfruerne sprang til side uden at blive ramt.  

De var små og lette og havde grønt hår og lange, 

tynde arme.
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 ”Væk med jer!” skreg de og piskede løs på 

okserne med de tornede grene.

 Ena løb ned til søbredden og råbte: ”Hvad laver 

I dog? Kan I ikke holde fred?”

 ”Væk med jer!” skreg de og piskede løs på 

okserne med de tornede grene.

 Ena løb ned til søbredden og råbte: ”Hvad laver 
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 Ingen hørte hende. Okserne brølede og stangede, 

og skovfruerne hoppede og sprang rundt om dem.

 Så sprang Kry ud i vandet. Hun greb to skovfruer 

i håret og trak dem ind på bredden.

 ”Kan I så holde op!” råbte hun. ”Også alle jer 

andre! Prinsesse Ena vil tale med jer.”

 Det fik dem til at holde inde. De vidste, at Ena 

var Storskovens vogter. Hun skulle sørge for, at alle 

skovens væsner kunne leve fredeligt sammen.

 ”Lad mig så høre,” sagde Ena. ”Hvad slås I om?”

 Okserne vadede ind på fast land. Deres anfører 

hed Krumhorn. Han standsede foran Ena.

 ”Vi var bare gået herned for at slukke tørsten,” 

sagde Krumhorn. ”Pludselig kommer de der grønne 

pjevser farende og forlanger, at vi skal gå vores 

vej. Det tager vi os ikke af. Vi drikker videre. Så 

begynder de at slå løs på os med grene fulde af 

torne. Det er bare for meget, så vi prøver at jage 

dem bort. Vi har ikke gjort dem noget som helst.”
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 ”Jo, I har!” råbte en af skovfruerne. ”I tramper 

vores blomster i stykker. Vi sørger for, at 

smørblomsterne vokser tæt og frodigt i græsset her 

langs søen. Og så kommer I med jeres klodsede 

klove og træder dem ned.”

 ”Ja, hvad ellers?” sagde Krumhorn. ”Vi skal have 

vand.”

 ”I kan da bare drikke de dugdråber, der sidder på 

bladene hver morgen,” sagde skovfruen. ”Det gør 

vi.”

 ”Dugdråber!” fnøs Krumhorn. ”Se lige på mig. 

Kan jeg nøjes med et par dråber? Synes du ikke 

selv, du er dum at høre på?”

 ”Du kan selv være …” begyndte skovfruen.

 ”Stille, begge to!” afbrød Ena.

 Hun vendte sig mod skovfruerne og sagde: ”Søens 

vand tilhører alle. I kan ikke forbyde okserne at 

slukke deres tørst.”

 Så vendte hun sig mod okserne.
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 ”Søen er stor,” sagde hun. ”I behøver ikke gå 

ud i vandet lige her. Lidt længere henne er der fi n 

sandbund uden planter. Der kan I drikke, lige så 

meget I vil. Og der er vandet også renere.”

 ”Det vil vi gøre,” sagde Krumhorn. ”Når du beder 

os om det, prinsesse Ena.”

 Okserne traskede væk. Skovfruerne gik i gang 

med at redde de blomster, der ikke var trådt helt 

ned.

 ”Det klarede du fi nt,” sagde Kry. ”Og lad os så 

komme i vandet!”
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