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Ayshia er kommet ned og redder Hodja fra madposetyven. 
Ayshia stikker Hodja en pølse fra ildstedet. Rotteungerne kigger nysgerrigt på ham. 
 
AYSHIA: 
Gik ud fra du var sulten, Hodja. Spis! Velkommen i “Rottereden”! Myren har du mødt. Du skal også 
møde vores leder-general. 
Ayshia går hen til en ældre let kroget mand “Rottegeneralen” som er kommet ned og står ved ildstedet. 
Hun hvisker ham i øret. Han vender sig og kommer over mod Hodja. 
 
ROTTEN: 
(Slesk, slibrig, farlig) 
Vi har fået en ny gæst, ser jeg? Ligemeget... ligemeget! Hvilken ære. En verdensmand. En opdager, 
hører jeg, som vil udforske det ukendte? Ja, man skal jo lede... hrmmf… for at finde. Og nu har du så 
fundet os?! 
(Piller ved Hodjas madpose) 
Har du så taget penge med til rejsen, Hodja? Ligemeget... ligemeget...Hæ hæ! 
(Bøjer sig, gi´r hånd) 
 
HODJA: 
(Trækker hånden til sig med hurtigt ryk) 
Hvem er I? 
 
ROTTEN: 
Du kan jo kalde os “Kærrefolket”... ”Ørkenens hjuldampere”... ”Dromedarmatroser”... Ofte på rejse. 
Ligesom Beduinerne. 
 
MUSEN: 
Ja, fo… fo...r der er altid nogen efter os! 
 
MYREN: 
Og er der noget at sige til det?! 
 
ROTTEN: 
(Drejer sig hidsigt mod Musen) 
Hold mund! Det er mig, der taler med vor nye gæst! 
(Hæver hånden for at slå på Musen. Ayshia går imellem) 
 
AYSHIA: 
(Lægger beskyttende armen om Hodja) 
Og vores gæst har et navn. Han hedder Hodja. Og han vil gerne... 
 
ROTTEN: 
(Slesk) 
Ahja, rejse! Det ved jeg! Ligemeget... ligemeget! Så er du kommet til de rette, Hodja. 
(Hæver stemmen) 
Men først gør man sig fortjent. He he! Velkommen... mit navn er Slimbad! 
 
AYSHIA: 
(Til alle) 
Også kendt som... 
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ALLE: 
R o t t e n!! 
 
ROTTEN: 
Arrrgghhh! Er det ikke sengetid?? 
(Børnene kryber sammen) 
 
ROTTEN: 
Som jeg forsøgte at sige, Hodja, vil du rejse med os må du arbejde for føden. 
Ahhh! Du undrer dig over støvlen? Det er min bror. Han er lidt af en troldmand, forstår du! 
 
HODJA: 
Er det ham, der er støvlen? 
 
ROTTEN: 
Mnjaaa...muligvis! Den følger ihvertfald med os! Ligemeget... ligemeget! 
Ayshia her vil tage sig kærligt af dig og lære dig op i de ædle kunster? 
 
AYSHIA: 
(Stiller sig beskyttende foran Hodja) 
Hodja er ingen ussel tyveknægt. Og der er ingen grund til at han skal være det! Jeg går ikke med til 
det! 
 
MYREN: 
(Bistert) 
Du skal ikke modsætte dig vores leder, Ayshia! 
 
AYSHIA: 
(Til Myren) 
Hvad? Hvorfor bakker du mig ikke op? 
 
ROTTEN: 
(Arrigt) 
Selvfølgelig skal Hodja lære! Han bli´r lommejonglør som alle I andre! 
Flyt dig, Ayshia! 
(Gi´r hende et volsomt skub) 
I morgen følger han med dig ud… og tømmer lommer! Forstået? 
(Rækker ud efter Hodja) 
Du skal ALDRIG blande dig i mine beslutninger, Ayshia! 
 
AYSHIA: 
(Stiller sig igen beskyttende foran Hodja) 
Nej! Du rører ham ikke! 
 
ROTTEN: 
(Råber) 
Hvad?! Du går imod mig!? 
Rotten hæver hånden for at slå til hende. Hun kaster blikke til Myren for at få ham til at reagere. Kæresten 
trækker sig væk og vil tydeligt ikke blande sig. 


