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Anna og Madeleine er 13 år gamle 
jenter.  De to jentene bor i samme gate 
og er sammen nesten hver dag. En dag 
etter skolen dro Madeleine hjem til 
Anna fordi hun skulle overnatte. På 
overnattingen hadde de det kjempegøy. 
De lekte nødt eller sannhet i de 
matchene lilla prikkete pysjene deres 
og spiste pizza og kake. Etterhvert ble 
de så slitne at de sovnet. Plutselig 
våknet Anna midt på natten. Anna 
prøvde å vekke Madeleine. «Madde du 
må våkne.» sa Anna. «Hva er det?» sa 
Madeleine, «Vi er ikke hjemme hos meg 
lenger» hvisket Anna. «HVA?!?» ropte 
Madde «Jeg tror vi er i en trehytte» sa 
Anna. Da de våknet ordentlig så de 
aller først et bildet. Bildet var et kart 
som viste en helt ukjent verden. I et 
hjørne stod det med liten skrift «G l i t 
t e r l a n d». Anna og Madeleine 
skjønte ikke hvor de var. «Glitterland, 
hvor er det?» sa Anna nysgjerrig. «Jeg 
tror vi er på en annen planet» sa 
Madeleine.  De begynte å se nærmere 
på bildet. Madeleine løftet bildet ned. 
Da falt det ned en lapp.



Madeleine leste lappen høyt. «Hei, 
dere kommer ikke ut av denne 
verdenen før dere har løst 
problemet vi har. Problemet er at 
det er to hekser som heter Soso og 
Lala. Soso og Lala prøver å ta over 
verdenen her i Glitterland.» 
Jentene tok med seg lappen og gikk 
ut. Når de gikk ut falt det noe 
glitter i håret til Anna og 
Madeleine. Det landet en fe med 
rosa blomstrete sko. «Hei!» ropte 
feen. Anna skvatt og sa «Hei» 
tilbake. «Hva heter du?» sa 
Madeleine. «Jeg heter Blobby» sa 
Blobby. « Ååå, hei Blobby. Vet du 
hvor heksene Soso og Lala bor?» 
spurte Anna. «Ehhm ja, men hvis 
dere skal dit må dere være veldig 
forsiktig» sa Blobby. «Okei, men 
hvorfor det egentlig?» spurte 
Madeleine. 



« Det er fordi heksene Soso og Lala 
lager en trylledrikk som kommer til 
og forhekse hele verdenen her i 
Glitterland. Hvis du blir forhekset 
blir du en stein for alltid» sa 
Blobby. Anna og Madeleine pratet 
sammen og bestemte seg for og 
dra til Soso og Lala. Blobby fløy 
med de hjerteformede vingene sine 
bort til Soso og Lala sin hytte. 
Anna og Madeleine bestemte seg 
for å snike seg inn mens heksene 
var borte. Blobby var å holdt vakt 
og sa ifra hvis heksene kom tilbake. 
Når de gikk inn i huset deres så de 
først en stooooor gryte. Oppi den 
store gryten var det en lilla 
glitrende gugge. Det var 
trylledrikken. Trylledrikken som 
skulle forhekse hele Glitterland.  



Anna og Madeleine kom ut av huset 
til Soso og Lala. «Fant dere noe?» 
spurte Blobby. « Ja, vi fant 
trylledrikken. Den er lilla og det er 
ganske mye glitter i den» sa 
Madeleine. «Hmm okei, jeg tror jeg 
har en ide på hvordan vi kan hindre 
dem i å forhekse Glitterland.» sa 
Blobby. « Gjør du? Hvordan da?» 
spurte Anna. «Følg meg, vi skal dra 
til et hemmelig sted» sa Blobby. 
Anna og Madeleine gjorde som 
Blobby sa. De gikk ut i den mørke og 
kalde skogen. «Hvorfor er det så 
mørkt og kaldt her?» spurte 
Madeleine. « Jeg er litt usikker, men 
jeg tror Soso og Lala har vært her 
og forhekset skogen» sa Blobby. «Å 
nei, vi må kjappe oss» sa Anna. 
Anna, Madeleine og Blobby gikk og 
gikk helt til de kom frem til Blobby 
sitt hemmelige sted. «Vi er fremme, 
men dere må prøve å lete etter en 
rosa blomst med masse glitter på» 
sa Blobby.

«Okeii» sa Anna og Madeleine. Etter 
masse leting fant Anna blomsten « 
FANT DEN!» ropte hun. « Bra» sa 
Blobby lettet. Nå som de hadde 
funnet blomsten begynte de og gå 
hjem til Blobby for å lage 
motgiften. Plutselig hørte de en lyd 
fra skogen bak seg. De snudde seg 
for å se hva det var. Der så de to 
personer komme flyvende på en 
kost. De hadde på seg svarte klær 
og to høye hatter. Det var Soso og 
Lala. Soso og Lala fløy på en kost. 
Anna skvatt og slapp blomsten. 
Siden Anna slapp blomsten kom 
Soso og plukket den opp litt før 
Anna bøyde seg ned. Rett før Soso 
og Lala hadde kommet seg vekk 
fant Blobby frem tryllestaven å 
skjøt ,men hun bommet så heksene 
kom seg unna. «Å nei, hva skal vi 
gjøre nå» sa Anna.



« Vi kan bare gå tilbake og finne 
en ny blomst» sa Madeleine «Nei, 
det var den eneste blomsten i 
hele Glitterland» sa Blobby « Nei, 
det må jo finnes en til» sa 
Madeleine. «Kanskje, men vi må 
fortsette imorgen. Det begynner 
og bli sent.» sa Blobby. « Okei» sa 
Anna og Madeleine i kor. « Hade» 
sa Blobby «Hade» sa Anna og 
Madeleine. Alle sammen gikk hjem 
til seg selv. Anna og Madeleine 
gikk hjem til trehuset deres og 
Blobby gikk hjem til trehuset sitt. 
Neste dag våknet Blobby tidlig og 
dro til Anna og Madeleine. Hun løp 
inn på rommet og ropte «GOD 
MORGEN!». « God morgen Blobby» 
sa Anna. «Kom, nå skal vi 
fortsette å lete» sa Blobby. «Men 
vi har jo ikke spist frokost. Jeg er 
kjempesulten» sa Madeleine.



 « Vi kan se om vi finner noe på 
veien» sa Blobby «Greit, men det 
bør være kjapt» sa Madeleine 
«Jada, det blir kjapt» sa Blobby. 
Nå var de på vei bort til et nytt 
sted, men stedet var lenger unna. 
Så det tok enda lenger tid og gå 
bort til det nye stedet. Når de 
hadde kommet halvveis, stoppet 
de for å kjøpe en pølse. «Hei» sa 
Blobby. «Hei, hva kan jeg hjelpe 
deg med?» spurte butikkdamen. 
«Kan jeg få 3 pølser?» sa Blobby. 
«Ja, de er klare om 5 minutter» 
sa butikkdamen. «Okei, tusen 
takk» sa Blobby. Etter fem 
minutter hadde de fått pølsene 
og de begynte og gå videre. «Jeg 
er sliten» sa Anna. «Vi er snart 
fremme» sa Blobby. «Okeii» sa 
Anna og fortsatte å gå.

Nå var de endelig fremme og de 
begynte å lete etter blomsten. 
«Nå er vi fremme» sa Blobby 
«ENDELIG!» ropte Anna. «Vi må 
begynne å lete etter blomsten» 
sa Blobby. «Greit» sa Madeleine. 
Alle sammen begynte å lete etter 
blomsten, men så poppet Soso og 
Lala ut av en busk og forhekset 
Blobby til en statue. «Hahaaaa» 
sa Soso og Lala. «BLOBBY!» ropte 
Anna og Madeleine. Soso og Lala 
fløy videre. «Jeg fant i hvertfall 
blomsten….» sa Madeleine. «Vi vet 
jo ikke hvordan vi lager 
motgiften» sa Anna. «Blobby har 
sikkert noen oppskrifter i huset 
sitt» sa Madeleine. «Det kan 
hende» sa Anna. «Tar du med 
Blobby?» spurte Madeleine. «Ja» 
sa Anna. Nå gikk Anna og 
Madeleine med Blobby i hånda på 
vei til huset til Blobby.



Når de hadde kommet til Blobby 
sitt hus begynte de å lete etter 
oppskrifter for å lage motgiften. 
«Har du funnet noe» spurte 
Madeleine. «Nei ikke enda, men 
kan du hjelpe meg opp på den 
hyllen? Jeg tror den kan være der 
oppe» sa Anna. «Ja, sett deg på 
skuldrene mine» sa Madeleine. 
«Jeg fant den!!!!» sa Anna. «Bra, 
hva står det på den?» spurte 
Madeleine. Anna begynte å lese 
oppskriften. « Det står, oppskrift 
på glitter bomber. 1) Ta 
glitterblomsten og mos den. 2) 
Når det har blitt til glitter tar du 
oppi litt vann. 3) Form dem til 
runde baller og legg dem i 
fryseren i 15 minutter. 4) Etter 15 
minutter ta dem ut og kast dem 
på forheksede ting og det vil bli 
normalt igjen.

Husk hekser tåler ikke glitter, så 
vær forsiktig! Fikk du det til?» sa 
Anna. «Ja, de er snart klare» sa 
Madeleine. « Bra!» sa Anna. 
15 MiNuTtEr SeNeRe!  
« Bombene er klare nå!» ropte 
Madeleine. «Jaa, nå går vi og får 
tilbake Blobby» sa Anna. Anna og 
Madeleine begynte å gå den lange 
veien til der Blobby var. Det tok 
ca 35 minutter å gå til det 
stedet. Etter 35 minutter med 
gåing kom de endelig frem. Anna 
og Madeleine gikk bort til Blobby 
sin statue. «Hvem skal kaste 
glitter bomben på Blobby?» 
spurte Madeleine. «Vi kan gjøre 
det samtidig» sa Anna. «Okei» sa 
Madeleine. Begge to tok tak i 
bomben og kastet den på Blobby. 
POFF! 



Så kom Blobby sakte men sikkert 
tilbake. «Dere klarte det!!» ropte 
Blobby. «Ja, men vi trenger hjelp 
til og lage flere glitterbomber. 
Kan du hjelpe oss?» spurte Anna. 
 «Ja» sa Blobby. Anna, Madeleine 
og Blobby lagde mange 
glitterbomber og kastet dem på 
alle statuene i Glitterland.  
 
Nå skulle de kaste glitterbomber 
på alle i byen. Etter de har kastet 
glitterbomber på alle i byen gikk 
Anna, Madeleine og Blobby bort til 
Soso og Lala sitt hus. 

Soso var ute mens Lala var inne og 
lagde mer trylledrikk. Anna og 
Madeleine gikk på baksiden av 
huset imens Blobby var og holdt 
vakt bak en stein. Det var for at 
ingen skulle se henne. Når de hadde 
kommet nærme nok kastet Anna en 
glitterbombe på Soso. Når Soso fikk 
den på seg ble hun til en statue. Da 
tok Madeleine en hammer og knuste 
den. De gjorde også det samme på 
Lala. Nå som Anna og Madeleine 
hadde drept Soso og Lala tok de 
pulveret fra den knuste statuen og 
tok det oppi en flaske. Anna og 
Madeleine dro hjem til Anna sitt 
hus igjen, men først skulle de si 
hade til Blobby.



Hade Blobby» sa Anna og Madeleine. 
«Hade Anna og Madeleine. Skal jeg 
vise veien?» sa Blobby. « Ja takk» 
sa Madeleine. Blobby tok Anna og 
Madeleine til en portal. Portalen 
var i et tre. «Her kan dere hoppe 
inn» sa Blobby. «Okeii takk» sa 
Anna. «Bare hyggelig. HADE!» 
« Hade Blobby» sa Anna og 
Madeleine.  Anna og Madeleine 
hoppet inn i treet og kom ut av 
speilet til Anna på rommet hennes. 
Når Madeleine og Anna hadde 
kommet inn på rommet hennes 
åpnet de gardinene til Anna. «Det 
er lyst ute. Vi har brukt hele 
natten» sa Anna. «Åj, da blir jeg 
snart hentet» sa Madeleine. «Åja» 
sa Anna trist. «Men det var jo gøy 
uansett» «Ja, det var det» sa 
Madeleine. «Ja» sa Anna. Dette er 
slutten på historien min. 



SLUTT




