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Der var engang en ond trold, og det var en af de allerværste, for det
var selveste Djævlen. Han havde et meget specielt spejl. Det havde
den særlige evne, at alt hvad der var smukt og godt, skrumpede ind
og blev til næsten ingenting. Derimod blev alt, hvad der var grimt og
dårligt, større og meget værre. Alt blev forvrænget til ukendelighed.
En dag ville de små troldeunger flyve op i himlen for at gøre nar af
Vorherre og englene. Højere og højere fløj de lige til spejlet sprang i
hundrede billioner og endnu flere stykker. Her starter det berømte
eventyr om Kay, der bliver ramt af splinter fra djævelens spejl,
bortført af Snedronningen og befriet af Gerdas kærlighed til ham.
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