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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.

Ena er den 

eneste enhjørning 

i Storskoven.

er taget langt bort. er Enas værste fjende.

Skovtrolden Kry 

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 bliver det Enas opgave 

at passe på skovens væsner og forhindre, at 

ondskaben tager magten.
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Ena løb gennem skoven med raske skridt. Hendes 

hove trådte fast og sikkert mellem sten og rødder 

i jorden. Tynde kviste svirpede mod hendes hvide 

skind.

 Et par steder standsede hun for at æde af de 

grønne urter. Hun bed de øverste saftige skud af 

og lod resten være.

 Solen brændte fra en skyfri himmel. I skyggen af 

høje træer lå en lille dam. Her standsede Ena for at 

slukke tørsten.
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 Hendes hoved spejlede sig i det klare vand – 

mulen, de spidse ører og det snoede horn. Og den 

lille krone af guld, der sad rundt om hornet tæt ved 

hendes pande.

 Nede i vandet gled en stime småfi sk forbi. I et 

træ over Enas hoved sad et par spurve og kvidrede.

 Alle andre har nogen at være sammen med, 

tænkte Ena. Bare ikke mig. Nu er jeg den eneste 

enhjørning i skoven.
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 Hun gik langsomt videre. Lidt efter kom hun ud 

i en lysning med lave buske. De var fulde af røde 

hindbær.

 Mellem buskene sad en lille, kluntet bjørneunge. 

Den guffede i sig af de modne bær.

 Under det nærmeste træ lå en stor lodden klump. 

Det var ungens mor, der døsede i solen.

 Ena standsede op for at se på dem.

 Hvor er her fredeligt og rart, tænkte hun.

 I det samme trådte en pige ud i lysningen. Hun 

var en skovtrold med grønt strithår. Hun listede hen 

til bjørneungen, der sad med ryggen til. Så slog hun 

armene om den og løftede den op.

 ”Hvor er du bare nuttekær!” sagde hun. ”Du skal 

have en rigtig krammer.”

 Ungen udstødte et højt hvin. 

 Ovre fra træet kom et rasende brøl.

 Den sovende pelsklump sprang op som et frådende 

vilddyr.
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 Bjørnemoren kom farende i fuld galop. De store 

tænder var blottet. Øjnene gnistrede af vrede.

 ”Ingen rører min unge!” snerrede hun.

 ”Ups!” sagde troldepigen. 

 Hun smed ungen fra sig på jorden og spænede hen 

mod et højt træ.

 Bjørnemor slog ud efter hende.

 Pigen undgik med nød og næppe at blive ramt af 

de lange kløer. I en fart klatrede hun højt op i træet 

og satte sig på en gren.

 Den vrede bjørn rejste sig på bagbenene. Hun 

flåede i træstammen, så stumper af barken fløj til 

alle sider.

 ”Bare vent, til jeg får fat i dig, din bøllespire!” 

snerrede bjørnen. ”Jeg flår dig i stumper og 

stykker!”

 ”Jeg hedder Kry, at du ved det!” råbte pigen. 

”Ikke Bøllespire. Og du er vist lidt for gumpetung 

til at klatre i træer, er du ikke?”
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 Det gjorde blot bjørnen endnu mere rasende.

 Det kan ende frygtelig galt, det her, tænkte Ena.

 Hun gik hen mod træet. Bjørneungen luntede 

efter hende.

 ”Der er ingen grund til at være så vred,” sagde 

Ena til bjørnemoren. ”Din unge er her, og …”

 Den ophidsede bjørn vendte sig med et brøl.

 ”Du rører ham ikke!” snerrede bjørnen og sprang 

frem mod Ena.
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 Men Ena blev modigt stående.

 ”Stop! Og hør på mig,” sagde hun. ”Din unge 

er ikke kommet noget til. Han har det fi nt, som du 

kan se.”

 Bjørnemor faldt lidt til ro og begyndte at snuse til 

ungen.

 ”Pigen mente det ikke så slemt,” sagde Ena. ”Hun 

ville sikkert bare lege.”

 ”Hmm!” fnøs bjørnen.

 ”Hvor er pigen?” spurgte ungen. ”Jeg vil lege med 

hende igen. Det var så sjovt.”

 Det fi k troldepigen Kry til at le højt.

 Bjørnemor brummede et eller andet. Så tog hun 

sin unge i nakkeskindet og traskede væk med ham.
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Da bjørnen var væk, klatrede Kry ned fra træet.

 ”Du er ikke rigtig klog,” sagde Ena til hende. 

”Man skal aldrig tage en unge fra dens mor. Og da 

slet ikke, hvis moren er en bjørn.”

 Kry slog med nakken.

 ”Du kan bare blande dig udenom,” sagde hun. 

”Det var jo kun for sjov.”

 ”Bjørnemor syntes ikke, det var spor sjovt,” sagde 

Ena. ”Og du gjorde alt for at tirre hende. Du kunne 

let have mistet livet.”
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 ”Vel kunne jeg ej! Jeg gider ikke høre på dig!” 

sagde Kry vredt. Så rakte hun tunge og løb ind 

mellem træerne.

 ”Flot klaret! Flot klaret!” skræppede en stemme 

oppe i træet.

 Ena så forbavset op.

 På en gren sad skovskaden Kæk og holdt øje med 

hende.

 ”Godt vi har dig, Ena,” sagde han. ”Du sørger for, 

at de alle sammen holder fred.”

 ”Ja, det var godt, at bjørnemor faldt til ro,” sagde 

Ena. ”Men hende Kry er da en værre hidsigprop.”

 ”Jeg kender hende! Jeg kender hende!” grinede 
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Kæk. ”Hidsig som en ilder. Men hun er nu ikke så 

slem. Hun glemmer bare tit at tænke sig om.”

 Han lagde hovedet på skrå, så han bedre kunne  

se Ena.

 ”Du minder mig om din far, kong Drot,” sagde 

Kæk. ”Fredsfyrsten, som vi kalder ham. Det var en 

sørgelig dag, da han forsvandt. Han havde altid et 

venligt ord til alle – selv en fræk skade som mig.”

 ”Jeg savner ham også allerede,” sagde Ena. ”Men 

han har lovet at komme tilbage.”

 ”Lad os håbe, han gør det,” sagde Kæk.

 Jeg må se at komme over til elverne, tænkte Ena. 

Der er noget, de vil tale med mig om. Jeg fik at 

vide, at det var vigtigt.

 Hun satte i trav over til den del af skoven, hvor 

elverne holdt til.

 Her stod træerne som høje, ranke søjler med et 

tag af blade, der hviskede i vinden. Jorden var et 

tæppe af grønne urter og blå blomster.
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 Hvad er det, jeg kan høre? tænkte Ena forbavset. 

Det lyder, som om der er en eller anden, der banker 

på et stykke metal.

 To gamle elvere stod og ventede på hende.

 Et stykke fra dem var en ung elver i gang med 

at smede. Han stod ved en esse af kampesten og 

hamrede løs på en smal jernstang. Men han lagde 

sin hammer fra sig, da han så Ena komme.
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