Gro var en glad og en sød lille pige, der var
lige så gammel som dig, og en dag var hun på
besøg hos sin mormor.

Mormor var ved at fjerne de visne blomster i
haven og havde slet ikke set, at Gro var gået
over i skoven.

Gro var løbet efter en flot sommerfugl og
havde slet ikke set, at hun var løbet ind i skoven.
Hun vidste godt hun ikke måtte gå ud af haven
uden at få lov, og nu stod hun i skoven og vidste
ikke hvilken af de mange veje, der var den
rigtige vej tilbage til huset.

Da Gro havde prøvet otte veje var hun blevet så
træt, at da hun satte sig på en træstub i skoven,
faldt hun pladask i søvn.

Det var næsten blevet mørkt da Gro vågnede
fortumlet af søvn. Hun så sig omkring, og
huskede nu, at hun var faret vild i skoven. Så
tænkte hun på huset, og på mormor der nok var
bange nu, og på far og mor.....

Nu begyndte Gro at græde.

Da Gro havde grædt i en halv time, uden at der
skete noget, andet end at det var blevet endnu
mere mørkt, synes hun, at hun hørte stemmer!

Hun var helt stille for at finde ud af hvor
stemmerne kom fra ---

Det lød, som om de kom fra nogen inde i bakken?

Hun lagde øret til jorden, ..næh, men ved
træstubben var stemmerne mere tydelige.
Så fandt hun på at flytte en stor sten, og nu
kunne hun ganske tydeligt høre stemmerne.

- Var det dig der kom jord i suppen?

Gnaske gloede vredt på Gumle, der bare grinede
og slog i suppen med den store ske så det
sprøjtede til alle sider.

Gro lagde sig med næsen og ørerne helt til
hullet under stenen, for at se hvad det var, der
foregik.

- Jeg bliver edderrasende, råbte Gnaske, - hvis
du kommer jord i suppen.

Plask!
En stor sten havde løsnet sig i hullet hvor Gro
lyttede og faldt lige ned i suppen.Der blev helt stille.......

Langsomt drejede troldene hovedet og så nu
lige ind i øjnene på Gro, der også lå helt stille.

Plask!

En klump jord løsnede sig og faldt i suppen.

- Er du helt bims, råbte gnaske og så så arrig ud
med alle hårene strittende.
- Undskyld, stammede Gro
- Jeg hedder Gumle, sagde den anden trold,
- og du er Gro, - Vi kender alle møgungerne i
skoven.
Troldebørn kalder menneskebørn for
møgunger.
- Det var da en kæmpestor grydefuld suppe, I
laver, Gro var ved at blive sulten.
- Det er suppe med boller, mumlede Gnaske,
...flødeboller,... det er til festen i aften, og der
kommer mange gæster, men du er ikke inviteret!

- Hva'er det for rummel?, lød en stor stemme, og
en ordentlig trold kom hen mod gryden.
Troldefar gloede på Gro og sagde,

- Du må da komme herned hvis du vil ha noget at
spise.

Gro rejste sig op, og nu begyndte jorden at
gynge, hele højen rystede og løftede sig op, så
Gro faldt og rutsjede ned ad bakken, til hun sad
lige foran indgangen til troldenes hule.

Hele højen stod på gloende pæle. Der var varmt
i hulen, og der duftede godt.
- Jeg må ikke gå med fremmede, sagde Gro.
- Fremmede, brølede troldefar, og nu kunne Gro
også se troldemor, der baksede med noget dej
ovre i hjørnet.

- Vi har boet her i 6.014 år, så er her fremmede,
så er det vist dig.
Nu lo alle troldene så højen rystede og flere
jordklumper drattede ned i gryden.
- Jeg bliver edderrasende, råbte Gnaske, ..da..
BLOP... en frø hoppede lige ind i munden på ham.
Nu grinede Gumle, og Gro lo, og nu var det
lissom at festen var i gang. Gumle gav Gro noget
suppe og kom 3 flødeboller oveni.

- Hva'er det for en suppe?, Gro havde ikke glemt
frøen, der sprang fra suppen lige ind i munden
på Gnaske.
- Det er Troldemad; Troldemad smager altid som
livretter, ligemeget hvad der er din livret,

sådan smager troldemad.

Gamle Galdetand og troldene Knast og Knude
fra Trylleskoven dukkede frem i indgangen.
- Her lugter af møgunger, sagde Galdetand og
søgte rundt med øjnene efter Gro.
Han havde både lakridsrod og vingummi grene
med til Gumle og Gnaske.
- Du skal da også ha´ noget, sagde Galdetand og
gav Gro en sten fra lommen. Stenen udsendte

lysglimt med mange farver, når man drejede
den.
- Tak, sagde Gro, og gemte stenen i hånden.

Så for der en vind ind i højen, så pælene
blussede, og ilden under suppen gik ud.
Men udenfor var der et helt fyrværkeri af
gnister.
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skovheksen Tipper. Det hed hun fordi hendes

næsetip havde en fæl knop.
- Hej med jer grinede hun og slog Galdetand på
ryggen,
- Hej Gro, sagde hun, og nu var alle gæsterne
kommet.

Troldemor havde bagt nogle mægtige rosinboller, og nu smaskede alle troldene og heksen
sammen med Gro, der også turde smaske lidt,
mens maden blev spist.

Mætte sad de rundt i hulen med hænderne
foldet over de runde maver og ventede på
Tippers trylleri.

Heksen stod i midten og pegede med sin
tryllestok på Gnaske...
- Is, sagde han, - isvaffel med tre kugler, syltetøj
og negerkys. - jordbær,- chokolade- og banan.
Gnaske blev ellevild mens han ønskede...

Som et laserlys for der et rødt lyn fra heksens
stok til Gnaskes hånd, der pludselig holdt lige
præcis den isvaffel, som han lige havde ønsket
sig.

- Nu dig, sagde heksen og pegede med staven mod
Knast.
- En, en kildetur, stammede Knast.
Zzing!..., der kom lynet og så begyndte Knast at
grine mens han vendte sig og lo så hele højen
rystede. Han grinede og tog sig til maven, til

tårerne flød fra hans øjne og han til sidst bad
heksen stoppe kildeturen.
Det gjorde hun, men Knast sad med tre nødder
og Tipper forklarede, at hver gang han åd en
nød, fik han en ny kildetur.

Heksen pegede på Gro.....
- Jeg ønsker ikke noget, sagde Gro genert og
kiggede ned på gulvet. Men da ramte lynet fra
heksens stok stenen som Gro gemte i hånden.
Stenen blev varm, og da Gro åbnede hånden, så
hun gennem stenen lige hjem i hendes værelse i
huset, hvor mormor stod i døren og søgte efter
hende.
Forskrækket mødte Gro's øjne heksen,
- Jeg vil gerne hjem, sagde hun, og før hun
vidste af det, havde troldefar sat hende op på
kosten bag heksens ryg og nu...

Wrummmmm.... stod gnisterne fra kosten, da den

løftede både heksen og Gro ud af højen og opad
over skoven og alle træerne.. Gro holdt godt
fast i heksens, kjole da de for af sted over
skoven, og nu kunne Gro allerede se lysene fra
huset.

Det gik så stærkt, at mormor slet ikke nåede at

se noget af heksen, da hun fik øje på Gro, der nu
sad på stolen i sit værelse.
- Nå der er du, sagde mormor,
- Jeg kunne ikke forstå, hvor du var blevet af.
Mormor har slet ikke hørt at du kom ind fra
haven. Skal du ikke have noget aftensmad, det er
jo snart din sengetid?
Men Gro var ikke sulten, og da hun næste
morgen vågnede i sin seng, troede hun det hele
var en drøm, men i hånden holdt hun en klar
sten og da hun så på stenen kunne hun se lige
ind i højen, i skoven, hvor alle troldene stod og
vinkede til hende.

