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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 finde 

et middel mod det onde. Nu er det Enas opgave 

at passe på skovens væsner og forhindre, at 

ondskaben tager magten.



1

Det havde sneet hele natten i Storskoven, men nu var 

skyerne væk. Morgensolen fik sneen til at gnistre. 

Den lå i puder på alle grene. Et dybt lag sne dækkede 

jorden.

 En lille flok skovtrolde kom trampende gennem 

sneen. De standsede ved et stort træ, der engang var 

væltet i en storm. Grene og kviste var knækket af og 

lå spredt på jorden.

 ”Her er masser af brænde,” sagde en af troldene. 

Han hed Gæv. ”Det skal bare samles sammen.”
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 Troldene gik i gang med liv og lyst. De tændte  

et bål til at varme hænderne ved. Resten af brændet 

blev bundtet, så de kunne tage det med hjem.

 Et stykke derfra stod en kvinde skjult mellem 

træerne. Hun var indhyllet i en stor kåbe mod 

kulden. Hætten dækkede det meste af hendes  

ansigt.

 Hun holdt øje med de flittige trolde. Da de satte  

sig for at puste lidt ud, gik hun over til dem.

 ”I slider rigtig i det,” sagde hun. ”Har I ikke brug 

for noget at styrke jer på?”

 Hun viste dem et stort guldbæger, som hun havde 

haft under kåben.

 Gæv så forbavset på hende.

 ”Hvem er du?” spurgte han.

 ”Bare en rar, gammel kone, der kan lide at glæde 

andre,” sagde kvinden. ”Jeg har varm vin med 

krydderier til jer. Lige hvad man trænger til sådan 

en kold vinterdag, ikke?”
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 Troldene nikkede ivrigt.

 ”Nu skal I få slukket tørsten,” sagde kvinden.

 Uden at de så det, åndede hun ned i bægeret.  

En tynd stribe sort røg sivede ud af hendes mund  

og blandede sig med vinen.
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 Så rakte hun bægeret til den første trold. Han tog 

en stor slurk og lod det gå videre. Snart havde hele 

flokken smagt på vinen.

 Den havde en sælsom virkning på dem. Nu sad  

de alle sammen og stirrede tomt ud i luften.

 Kvinden slog hætten tilbage og lo højt. Det var 

troldkvinden Skarntyde.

 ”I har drukket af min vin,” sagde hun. ”Nu har  

jeg magt over jer. I skal udføre min vilje.”

 Troldene nikkede lydigt.

 ”Vi skal på jagt i dag,” sagde Skarntyde. ”Vores 

bytte er en hvid enhjørning. Den eneste i skoven.  

Jeg ved, hvor hun opholder sig. I følger med mig.  

Når vi er mange nok, kan hun ikke undgå sin 

skæbne.”

 ”Vi følger med,” sagde troldene.

 Skarntyde tog et af de bundter, som troldene 

havde samlet. Hun åndede på grenene og mumlede 

nogle ord.
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 ”Træ til stål. Klar til drab.”

 I næste nu holdt hun et bundt lange spyd i 

hænderne. Troldene fik et hver.

 Skarntyde beholdt selv et. Med spyddet ragede  

hun nogle af de forkullede brændeknuder ud af 

bålet.

 Der var lidt vin tilbage i bægeret. Hun stænkede 

en dråbe på hver brændeknude. Det fik dem til at 

vokse og skifte form.

 Et øjeblik efter stod en flok heste i sneen. Deres 

skind var sort som kul. Deres øjne glødede med 

et ildrødt skær. Når de fnøs, stod der gnister ud af 

deres næsebor.

 Skarntyde sprang op på ryggen af den største 

hest.

 ”Af sted, mine tapre jægere!” råbte hun. ”Nu  

rider vi ud på jagt. Og vi standser ikke, før byttet  

er nedlagt. Død over den hvide enhjørning!”

 Troldene sprang op på ryggen af deres heste.
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 ”Død over den hvide enhjørning!” råbte de og 

svingede deres spyd i luften.

 Skarntyde lo vildt. Så jog hun af sted i strakt 

galop i spidsen for sine jægere.
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