
Bumling kliar sig i huvudet så den lilla bältesväska han använder som hatt guppar i takt med 

det att mer och mer frenetiska kliandet. Bumling är så hungrig att magen knorrar på ett sätt 

så de måste höras ända bort till människobyn Brigg. 

 

Han tittar med stora sorgsna ögon på trollet och säger med ynklig röst. “Jag är hungrig har 

inte ätit på heeeeeela livet, snääääällla snälla kotte kan jag inte få en kaka" 

 

Trollet Kotte tittar misstänksamt mot de lilla knyttet. “Om inte ätit hela livet, hur du då blivit 

stor knytt? Tror du försöker lura Kotte" 

 

Bumling ser så oskyldig ut som ett skyldigt knytt kan göra “Kotte Bumling hungrig, han inte 

ätit sen igår bara en kaka snääääälla" 

 

“ahhh jag sa du lurig jag kännt dig längre än igår” Svarar trollet med ett stort leende  

 

“jaja Kotte igår hela livet, jag är hungrig och behöver verkligen en kaka" 

 

Trollet studerar de lilla olyckliga knyttet och efter i troll mått mätt en kort stund, vänder han 

om går bort till kistan och plockar fram den mest utsökta kakan och ger till Bumling. Bumling 

kastar sig över den och trycker in hela i munnen utan tanke. Trollet skakar på huvudet. 

 

“Kotte gå nu, han måste hitta Gren och Mossa göra trollsaker" 

 

Sen vandrar han iväg och lämnar Bumling. Bumling ser sig omkring “En kaka kan inte 

skada, Kotte lämna ju kakor till Bumling och han har ju så många” sagt som gjort dyker de 

lilla knyttet ner i kistan och äter kakor så smulorna flyger åt alla håll. När knyttet väl är mätt 

så säger han till sig själv “Vore ju dumt att lämna kakor, tänk om någon stor dumming 

komma och ta dem”  tar kistan under armen och bär iväg den till en säker plats. 

 

En dag senare 

“Bumling var är kakorna” skriker Kotte 

Bumling kliar sig i huvudet “Säker plats och jag vet var, jag måste bara komma ihåg exakt 

var någonstans var är för det var där jag ställde den, jag rita karta" 

“Visa karta” säger Kotte 

“ den lade jag från mig när jag såg den fina fågeln, så bara hitta fågel så har vi karta" säger 

Bumling stolt  

Kotte tittar arg på Bumling och börjar baka nya kakor 

 

 


