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Olivia er en 12 år gammel jente som bor i en 
liten landsby i England, ganske langt unna 
London. Hun er en kort, rampete og 
nysgjerrig jente, med langt brunt hår som 
gikk ned halve ryggen hennes. Hun har 
lange armer, de var nyttige når hun skulle 
rekke opp til ting. Olivia bodde ikke alene, 
hun bodde sammen med moren og faren 
sin. Olivia mente de var kjedelige. De lot 
henne ikke gå ut når hun ville, og fikk henne 
til å rydde rommet sitt og alt det kjedeligste 
man kan tenke seg. Heldigvis har Olivia to 
gode venner som heter Lilly og Noah, de 
bor i samme gate som Olivia. De har begge 
blondt hår. Lilly sitt hår er kort. Lilly var en 
snill jente men hun ble ofte irritert.

Skogen
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Hun ble ekstra irritert om noen forstyrret 
henne når hun leste. De blå øynene ble 
skarpe når noen forstyrret henne. Noah sitt 
hår var kort og nesten like hvitt som snøen. 
Han mente det var kjedelig å lese. Han likte 
bedre å gå på kino og leke ute. I dag var en 
helt vanlig dag, Olivia og de to vennene 
skulle ut i skogen for å leke. Det er søndag 
26. oktober 1955. Olivia, Noah og Lilly 
pleide alltid å gå ut i skogen på søndager.  

Olivia begynte å gå mot ham. «Lilly har ikke kommet 
ut enda» sa Olivia og satte seg ned på en sort liten 
benk som sto ved siden av det største treet i gaten. 
Noah satte seg ved siden av henne. Det kom røyk ut 
av munnen på dem når de pustet. De satt der i noe 
som føltes ut som en time, men som egentlig bare 
var 5 minutter. Plutselig hørte de en dør gå opp, 
Olivia og Noah såg opp, ut kom en ganske lav blond 
jente med musefletter og rød frakk med brune 
knapper på. Hun hadde også på en blå strikkelue. Det 
var Lilly. Lilly gikk ned steintrappen som førte ned til 
veien så mot dem. Olivia og Noah reiste seg opp. De 
begynte å gå inn i skogen mens de snakket om hva de 
skulle gjøre. De bablet så mye om det at de ikke la 
merke til at de hadde kommet til stedet i skogen de 
pleide å være. Det var ikke så stort område, men ikke 
lite heller. Det var høye grantrær med gigantiske 
kongler, noen stubber som de kunne spise lunsj på, 
og en sti som gikk innover i skogen. Lilly var 
misfornøyd med skogen. Hun syntes ikke den lignet i 
det minste på skogene som blir beskrevet i fantasy 
bøkene hun leste. Tilslutt sa Olivia «vi har jo kommet 
hit!» Noah og Lilly såg opp. De hadde begynt å 
krangle om de skulle leke har`n eller gjemsel. «Vi kan 
leke gjemsel først, så har´n etterpå!» sa Olivia. Begge 
var enige i det, så det var det de gjorde. Først skulle 
Noah stå, Lilly og Olivia løp sammen gjennom 
skogen til de kom til et gjemmested. Olivia gjemte 
seg bak det største treet i skogen, det var en busk rett 
bak. Lilly gjemte seg bak et litt mindre tre ganske 
nærme, det hadde ikke en busk bak.
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Olivia kjente en kald vind slå mot ansiktet hennes når hun 
gikk ut den tunge døren, men det tjukke oransje skjerfet 
dekket ansiktet, og det var ikke fullt så kaldt. Olivia hadde 
på seg noen røde støvler som gikk opp på ankelen hennes. 
Det var en kald høstdag og nesten alle bladene hadde falt 
ned fra de små trærne i gaten. «Olivia!» ropte en kjent 
stemme. Hun snudde seg og så Noah. Han hadde på seg en 
tjukk blå jakke maken til den Olivia hadde på seg, og en rød 
strikkelue med en rufsete dusk som var like oransje som 
bladene som hadde falt på bakken. 



Olivia hørte noen rare lyder komme fra treet, 
men hun var for opptatt med å leke, så hun 
brydde seg ikke. Men tilslutt måtte hun se hva 
lyden var, for lyden har blitt høy og det var som 
om treet holdt på å eksplodere. Nå hadde Lilly 
kommet bort for hun hadde også hørt lyden. 
Noah hadde også hørt lyden og kom løpende mot 
dem. Treet hadde fått en liten sprekk og det kom 
et svakt lys ut fra det. Treet fikk flere og flere, 
større og større sprekker, og det kom mer og mer 
lys ut. Og så «PANG!» treet eksploderte! Det kom 
trebiter susende over alt, men Olivia, Lilly og 
Noah ble ikke truffet. De tok alle hendene de 
hadde brukt til å beskytte hodet deres ned. Foran 
dem sto det en dør. Den var brun og hadde et 
gullhåndtak. Gullhåndtaket hadde en skrift på seg, 
men det la de ikke merke til. De tok alle et skritt 
nærmere, så ett til. De var veldig forsiktige, men 
Olivia var nysgjerrig så hun gikk helt bort til 
døren og åpnet den. Lilly skulle til å si hvor galt 
det var av Olivia å åpne en dør som hun ikke 
visste hva var, men før hun fikk sagt noe av det, 
ble de alle dratt inn i døren. De fløy gjennom et 
lilla aktig rom. Det var kaldt og ganske mørkt i 
starten, men det ble lysere og lysere helt til de 
kom ut og de alle landet hardt på bakken. De 
hadde landet på gress som var varmt. Det var rart 
for i England var det høst og kaldt.

«Hvor er vi?» sa Noah mens han 
børstet det grønne gresset av den blå 
jakken. «Jeg vet ikke, men før vi finner 
ut av det kan du begynne med å ta av 
deg jakken, det er kjempevarmt!» sa 
Lilly som allerede hadde tatt av sin. 
Noah tok av seg jakken og det samme 
gjorde Olivia. De hadde ikke noen 
plass å legge jakkene på, så de bare 
slang dem på bakken. Lilly så ikke ut 
til å være det minste overrasket eller 
skremt over å ha kommet ut av en dør 
som hadde vært inne i et tre. Det så ut 
til at hun faktisk likte seg der de var, i 
motsetning til Noah. Han ville tilbake. 
Olivia var nysgjerrig så hun gikk litt 
lengere inn i skogen for å se mer av 
den. Lilly hadde allerede gått for å se 
på de fargerike blomstene. De var helt 
opp til magen hennes. Noah ville ikke 
gå noe lenger, han stod akkurat der 
han hadde landet og ville ikke røre på 
seg. «Vi går tilbake!» sa Noah til 
jentene. «Nei!» sa begge jentene i kor. 
«Greit, men jeg går i hvertfall tilbake!» 
svarte Noah og snudde seg. 
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Han tok tak i håndtaket, dro i det og gikk inn. Men til ingen 
nytte. Han kom bare på den andre siden av døra. «Du kan 
ikke bare dra nå!» sa Lilly. Hun hadde funnet en blå blomst 
med lilla striper, stilken var kort og det hadde begynt å 
vokse noen mørkeblå blader på den. «Og hvorfor kan jeg 
ikke det?» sa Noah fort tilbake. «Fordi vi må løse en oppgave 
selvfølgelig!» sa Lilly. «Hva?» ropte Noah og Olivia i kor. 
«Hvis jeg har rett, så var det ingen tilfeldighet at vi ble sendt 
hit.» sa Lilly, og snudde seg for å finne noen andre blomster. 
«Så du mener at noen sendte oss hit, til et helt fremmed 
land som er helt det motsatte av England?» spurte Olivia. 
«Ikke en bestemt person nei, men jeg sier ikke at det var et 
uhell at vi kom hit.» Plutselig hørte de et smell. Døren 
forsvant. «Hva skjedde med døren?» spurte Noah skremt. 
«Jeg vet ikke!» sa Lilly. «Kom igjen!» Det var Olivia sin 
stemme som ropte dette, hun hadde gått lenger inn i 
skogen. Lilly og Noah løp mot henne. Jo lenger inn i skogen 
de kom, jo mørkere ble det. Når de hadde kommet bort til 
Olivia, så de hvorfor det var så mørkt. Over dem så de en 
gigantisk skapning med store svarte vinger. Resten av 
kroppen var også svart. Den hadde skarpe klør og et langt 
nebb med to store nesebor, og en lang hale som må være 
minst like lang som en buss. Det var en drage.
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Dragen så ikke de tre barna. Vel, helt til Noah nøys. De to 
andre var så redde at de ikke fikk ut noen lyd. Dragen kikket 
ned på dem med de lysende grønne øynene sine, før den 
stupte ned og landet på bakken med de gigantiske føttene. 
Stakkars Noah hadde falt ned på bakken når dragen landet, 
det hadde ristet så mye i bakken at han ikke klarte å stå. Det 
gikk visst bra, for han hoppet rett opp på bena igjen. De 
kunne kjenne den varme, illeluktende pusten til dragen, 
den hadde bøyd seg ned og stirret rett på barna. Olivia 
kjente at hjertet hennes banket fort, det føltes nesten ut som 
om det skulle eksplodere. «Og hva slags skapninger er 
dere?» spurte dragen fort. «Jeg heter Lilly» sa Lilly. «Og dette 
er Noah og Olivia.» «Vi er mennesker!» sa Olivia. «Jeg har 
aldri sett eller møtt noen mennesker før» sa dragen og fikk 
fram et lite smil. Dragen så faktisk ganske snill ut. «Hva er 
ditt navn da?» spurte Lilly som ikke var fullt så redd lenger. 
«Bernt heter jeg!» svarte dragen. «Er du en snill drage?» 
spurte Noah. «Nei! Jeg er veldig slem!» freste Bernt. Da gikk 
alle barna noen skritt bakover, og dragen lo høyt. 
«Selvfølgelig er jeg ikke slem!» sa Bernt. «Da hadde jeg 
grillet dere med en gang!» «Så hvis du er snill, kan du 
kanskje hjelpe oss?» spurte Noah. «Ja, det kan jeg sikkert!» 
svarte Bernt. «Hvor er vi, herr Bernt?» spurte Noah. «Dere er 
i Kaninskogen, lille Noah.» svarte Bernt. «Og i hvilket land 
ligger det i?» «Det ligger i landet Maranda.» «Jeg har aldri 
hørt om det landet før?» «Fordi vi ikke er på jorda!» sa Lilly. 
«Hvor er vi da?» svarte Noah irritert.

Dragen, trollmannen 
og dverger….
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«Hva er en `jorda`» spurte Bernt nysgjerrig. «Det er 
planeten vi kommer fra!» sa Olivia. «Åja, denne 
planeten heter Radullo» «Radullo?» sa Noah forvirret. 
«Maranda er landet vi befinner oss i nå. Det finnes noen 
andre land i Radullo, men de er mest øyer.» sa Bernt. 
«Det finnes for eksempel en drageøy, et dvergeland, en 
sopplandsby og et Paddeland. Alle sammen er snille 
der.» «Det er også en treøy….» når han sa denne 
setningen mistet han smilet sitt. «Hva er galt?» spurte 
Lilly, som så at dragen ikke smilte lenger. «Dette er 
ingen vanlig øy..» «og det er heller ikke noen vanlige 
trær på den øya.» «Hva mener du?» spurte Olivia 
nysgjerrig. «Det er nemlig en ond leder i dette landet..» 
«Han forvandler folk som står imot han til trær. De blir 
sendt til treøyen. Der blir de holdt helt til han har tatt 
over hele Radullo, når han har gjort det blir de tatt som 
slaver.» Nå lyste Bernts øyne rødt. Han kunne nemlig 
skifte øyenfarge basert på humøret sitt. Rødt var for 
sinne, blått var for tristhet og grønn var bare den 
vanlige øyenfargen hans. «Hva heter denne lederen?» 
spurte Lilly sint. «Han heter Dlork.» Akkurat da hørte de 
en rasling i buskene bak dem. Ut av busken kom en høy 
mann med spiss hatt og langt grått skjegg. Håret hans 
var minst like grått og gikk helt ned til albuen hans. Han 
hadde en lang lilla kappe som matchet hatten sin. I 
hånden hadde han en lang trestokk som lignet litt på en 
tryllestav. «Ugh, jeg må fortsatt øve på teleporteringen 
min!» sa mannen irritert, før han gikk bort til Bernt og 
de andre barna. Mannen tok av seg hatten og bukket for 
dem. «Hei, Bernt!» sa mannen. «Hei, Bingo!» sa Bernt 
glad, øyenfargen hans skiftet nå tilbake til grønn.
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«Hvem er du?» spurte Olivia. «Jeg heter Bingo! Jeg 
er trollmannen i Maranda.» sa trollmannen Bingo. 
«Hvis du er en trollmann, kan du kanskje trylle 
oss hjem igjen?» spurte Noah. Da lo trollmannen 
høyt. «Det kan jeg ikke.» sa Bingo. «Ikke før 
fullmånen...» «Når er fullmånen da?» spurte Noah. 
«Den kommer aldri nå lenger.» sa Bernt. «Hvorfor 
ikke?» spurte Lilly. «Dlork har stoppet det.» 
«Hvorfor?» spurte Olivia. «Det finner dere ut 
snart.» sa Bingo. «Men nå for dere bli med meg.» 
Deretter snudde han seg rundt og gikk lenger inn 
i skogen. De andre fulgte etter ham. De gikk i 
noen minutter uten at de snakket. De hørte bier 
som buzzet og fugler som kvitret. Det var en tett 
skog, fullt med busker med bær, gigantiske 
kongler og det kom lysstråler inn fra alle kanter. 
«Vi har snart kommet fram!» sa Bingo. Det hadde 
han rett i, for når de krysset et hjørne i skogen så 
de en liten brun hytte med grønne blader 
hengende fra taket. Det kom røyk ut av den grå 
pipa, og i vinduene så man fire bittesmå hoder 
som fulgte med på dem. Det ene hodet hadde en 
rød lue, noen bustete øyenbryn og grått skjegg. Et 
annet hadde grått langt hår og noen store blå 
øyne. Den tredje hadde en blå hette og noen 
gigantiske tenner. Den fjerde var så liten at man 
bare kunne se den grønne hetten hans og de 
rufsete øyenbrynene stikke ut. «Her er hytten 
min!» sa Bingo fornøyd. «Hvordan skal Bernt 
komme seg inn i den lille hytten?» spurte Noah.

Det var faktisk et godt spørsmål, for hytten var veldig 
liten og Bernt var veldig stor. «Ikke tenk på det.» sa Bingo, 
før han banket hardt i bakken med tryllestaven sin tre 
ganger. Nå åpnet døren seg og ut av den kom de samme 
små hodene som de hadde sett i vinduet. De sto på en fin 
rekke, den høyeste sto rett ved døren, så kom den nest 
høyeste, så den nest laveste og tilslutt den laveste. Den 
høyeste sa: «Jeg heter Fernando.» Den nest høyeste sa: 
«Jeg heter Knotten.» Den nest laveste sa: «Jeg heter 
Rotten.» Og den laveste sa: «Jeg heter Fjotten». Så hoppet 
alle sammen inn døren igjen. «Nå kan dere gå inn» sa 
Bingo. Olivia som var først, gikk inn først. Inne i hytten 
var det: grønne og røde lyspærer, noen fine blomster 
busker, sopper og en fin trapp av tre som gikk opp til en 
annen etasje. Taket var høyt og gulvet var bredt. Bak 
Olivia kom Lilly, hun klarte ikke å stå stille, hun måtte 
løpe rundt og se på alt. Så kom Noah som var så 
overrasket at han ikke klarte å bevege seg. Etter Noah 
kom Bernt, han gikk rett bort til noe som lignet på et 
gigantisk fuglereir. Der satt han seg ned. Tilslutt kom 
Bingo inn og lukket døren. «Nå må du sette deg ned, 
Lilly». 
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«Hvordan vet du egentlig navnet mitt, herr Bingo?» 
spurte Lilly. «Jeg er en trollmann, jeg vet alt». Lilly 
gikk bort til en stol ved siden av Olivia og satt seg. 
Noah hadde satt seg på en stol ved siden av reiret til 
Bernt. Bingo tok opp tryllestaven sin, og banket hardt 
i bakken tre ganger. Da kom de fire små skapningene 
ut av døren i andre etasje og løpende ned trappen. 
Bak dem kom en flygende stein tavle med kritt. Alle 
de små dvergene flirte og lo, helt til de kom ned og 
Bingo sa: «Nå får dere slutte å flire, dverger. Da ble 
det stille og dvergene gikk opp trappen. Når alle 
hadde gått inn døren i toppen av trappen, stakk 
Fjotten hodet sitt ut og geipet til dem. Da kom all 
fliringen tilbake. Bingo ble sur, og tok opp 
tryllestaven sin. Den brukte han til å smelle igjen 
døren. Så tok han tavlen og kritt. «Hvem er de, herr 
Bingo?» spurte Lilly. «De er dverge-hjelperne mine!» 
sa Bingo. «Og du lille Lilly, du trenger ikke å kalle 
meg *herr* Bingo». «Som du vil.» sa Lilly. «Nå» startet 
Bingo. «Vi skal bryte oss inn-« startet Bingo, men ble 
avbrutt av Lilly som sa: «Hva er den lysende boksen?» 
Hun pekte på et lite fuglehus. Ut av hullet kom det 
skinnende lys. «Åh!» sa Bingo overrasket, men det ble 
fort til et «AHRG» «Dumme Dlork har vært hær!» 
«Hvordan vet du det?» spurte Olivia. «Den boksen 
skal ikke skinne.» «Hvorfor?» spurte alle barna 
skremt. «Jeg og sopp-folket har et tegn for når de er i 
fare, det betyr at de har blitt tatt til fange.» sa Bingo 
fort, og banket tolv ganger med staven sin så hardt at 
det ristet i gulvet. 
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Da sparket dvergene opp døren og kom 
løpende ned med kniver, sverd og skjold. De 
stelte seg på rekke ved Bingo for å få 
kommandoer. «Gå ut i skogen. Se om dere kan 
se Dlork der, han kan ikke ha kommet langt.» 
«HAI» sa alle dvergene i kor og løp ut. «Dere 
blir med meg!» sa Bingo bestemt. «Du også 
Bernt.» sa han også, for Bernt hadde sovnet i 
reiret sitt. Bingo gikk ut døren og de andre 
fulgte etter. Bernt hadde våknet og fulgte etter 
dem. Da de hadde kommet ut sa Bingo «Dere 
må fly til Gosa-grotten.» «Ingen spørsmål!». 
Bernt nikket og fikk de andre til å følge etter 
han. Barna satt seg på ryggen til Bernt, og de 
fløy opp. «Hvor er Gosa?» spurte Olivia. «Jeg 
kan ikke svare på det nå.» svarte Bernt, og de 
fløy videre. «Dere skjønner hva som skjer 
senere.» De fløy lenge og de kom høyere og 
høyere. Olivia ble veldig irritert. Hun klarte 
ikke å vente og skjønte ikke hvorfor de alltid sa 
«du får vite det senere» eller «dere skjønner det 
snart». Det tok lang tid, og de ble veldig kalde 
for de var høyt oppe. Men tilslutt var de oppe. 
Bernt landet på en tupp ut fra fjellet og barna 
hoppet av ham. «Hva venter dere på?» sa Bernt. 
«Vi må kjappe oss, gå inn i grotten!» Barna 
gjorde som han sa og gikk inn i grotten, Bernt 
fulgte etter dem. 

«Kanskje du burde gå først siden du vet hva i 
skal gjøre» sa Lilly til Bernt. «Det er sant» sa 
Bernt og lo litt. Bernt gikk foran dem og fulgte 
dem lenger inn i grotten. Det var mørkt og det 
drapp vanndråper ned fra veggene. Bernt sine 
øyne lyste så de kunne se hvor de gikk. «Kan 
du nå si hvor vi skal?» spurte Olivia. «Vi skal 
innerst og dypest i grotten. Der ligger nemlig 
et sverd.» svarte Bernt. «Men ikke noe vanlig 
sverd, nemlig kongesverdet» «Hva skal vi med 
de-« begynte Noah, men Lilly skjønte hva han 
skulle si og svarte «Vi skal nok bruke det til å 
beseire Dlork.» «Endelig noen som skjønner 
hva vi skal» sa Bernt glad. «Vet Dlork om 
sverdet?» spurte Olivia. «Åja, det gjør han! Det 
er nok den tingen han er aller mest redd for at 
vi skal få tak i». Sa Bernt. «Men hvis du vet hvor 
det er, hvorfor har dere ikke brukt det før?» 
«Det er mange grunner til det, lille Olivia. En 
av dem er at vi ikke trodde det var nødvendig. 
Det er en grunn til at det ligger gjemt inni her. 
De-« «det?» spurte Olivia nysgjerrig. «Du må la 
meg snakke ferdig!» lo Bernt. «Dette sverdet 
har gått gjennom kongeslekten i lang, lang, 
lang tid. Det skulle sies at kongen som hadde 
dette sverdet var ustoppelig. For alle konger 
som brukte dette sverdet vant alle slag og 
kriger.» Olivia kjente en kribling i magen når 
Bernt sa dette, hun syntes det var veldig 
spennende. «Men en dag forsvant sverdet. 
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Kongen sendte ut alle sine menn til å lete, men 
ingen fant det. Det gikk år, år og flere år. Kongen 
hadde fått en sønn, han skulle ta over Maranda 
når kongen dør. En dag kom en gammel dame 
inn på slottet. 

Den fremmede 
damen

«Og hvem er du?» spurte kongen. «Det trenger du 
ikke å vite» sa damen, stemmen hennes var sprukken 
og mørk. «Jeg vil gjerne vite deres nav-« «Det er ikke 
viktig» avbrøt damen. «Jeg har nemlig noe du gjerne 
ville hatt.» Damen tok ut konge-sverdet fra den svarte 
kappen hennes. Kongen så hva hun hadde i hånden 
og reiste seg fra kongestolen kjapt. «Hvor fant dere 
dette?» spurte kongen kjapt. Damen svarte ikke på 
spørsmålet, men sa heller «Du kan få det, hvis jeg får 
et par mynter.» «Jeg ville vanligvis ikke gått med på 
sånt, men siden du har funnet sverdet så kan du godt 
få et par mynter.» sa kongen. Damen gikk opp til han 
og ga han sverdet. «Gi henne 2000 kr» sa kongen til 
vaktene. Når damen fikk pengene, la hun dem i 
lommen. Så tok hun ut hånden igjen knipset og 
PUFF så var hun borte. Kongen tenkte ikke over det, 
han var bare veldig glad for at han fikk sverdet 
tilbake. En dag var han ute og fektet med sverdet 
med vennen Rob når det skjedde noe. Med en gang 
han startet å fekte falt han i bakken. «Harald?» ropte 
Rob, Harald var nemlig navnet til kongen.
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Harald svarte ikke. Det var to 
løsninger på hva som hadde skjedd, 1. 
han er død. 2. han har besvimt. Rob 
orket ikke å tenke på noe av det, han 
skyndtet og tok opp Harald. Så løp 
han mot slottet. Når de fikk tak i en 
lege fikk de noen dårlige nyheter. 
«Han har dessverre gått bort..» sa 
han. «Da er det du, Kristian, som må 
ta over Maranda.» sa en av vaktene til 
kongen. Kristian var knapt seksten, 
og skulle bli KONGE! Det var han 
ikke klar for. Han tenkte at det var 
viktig å få bort sverdet. Det var jo det 
som hadde drept faren hans.  

«Kongen befalte at sverdet skulle 
innerst og dypest inne i denne 
grotten, og ingen som bor i 
Maranda skulle noensinne ta på 
sverdet igjen.» sa Bingo. «Hvorfor 
bare folk som bor i Maranda?» 
spurte Lilly. «Det er det vi 
kommer til nå!» sa Bingo. «Fordi, 
ingen trollmenn eller hekser kan 
forhekse noen som ikke bor i 
Maranda. Det har med fullmånen 
å gjøre.» Olivia kunne nesten ikke 
fortsette å gå, hun syntes det var 
så spennende.
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«Resten må jeg fortelle senere, for vi er jo 
her!» Olivia, Noah og Lilly gikk foran Bernt 
og så det. Kongesverdet sto rett foran 
øynene på dem. «Hvem av dere skal ta det?» 
spurte Bernt. «Ikke meg!» sa Lilly og Noah i 
kor. «Da får vel jeg ta den da...» sa Olivia og 
smilte litt. «Nå må vi skynde oss!» sa Bernt, 
så snudde han seg rundt og begynte å løpe. 
Olivia tok sverdet i beltet sitt så løp de andre 
også. De løp i evigheter, men ble ikke 
slitene. De løp helt opp til toppen av 
grotten, så hoppet barna på Bernt og de 
suste ned. Det gikk så fort at barna måtte 
klamre seg inntil Bernt. De landet trygt på 
bakken, men det de skulle oppleve nå, var 
langt fra trygt. Bortenfor dem, maks 200 
meter, var en borg. «Dette er borgen til 
Dlork» sa Bernt, øynene hans hadde nå blitt 
røde. «Ro deg ned nå, Bernt» sa en veldig 
kjent stemme. De snudde seg rundt, bak et 
tre omtrent 7 meter fra dem stod Bingo!. 
«Bingo!» ropte Olivia glad. 
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«Hvor har du vært?» «Jeg har overvåket borgen en 
liten stund, jeg har funnet en vei inn.» «Skal vi inn 
i borgen?» spurte Noah litt skremt. «Vi må det.» 
«Men hva skal vi gjøre der?» spurte Lilly, minst 
like skremt. «Vi må få tak i noe. Noe som er veldig 
viktig.» sa Bingo. Han begynte å gå. Han gikk ikke 
mot borgen, han gikk lenger inn i skogen. «Kom 
igjen!» sa han. «Bingo? Hvorfor går du der? 
Borgen er der borte» sa Lilly. «Bare følg meg!». De 
andre måtte løpe etter han, for han gikk så fort. 
De gikk lenge. Fem minutter ble til ti, og ti ble til 
tjue. Heldigvis etter tjuefem minutter stoppet han. 
«Gå inn der» sa han og pekte på en liten busk. 
«Hvorfor» spurte Noah. «Gjør som jeg sier!» sa 
Bingo strengt. Noah turte ikke å gjøre noe annet 
enn å høre på Bingo, så han gikk inn i busken. 
«Zako lillo» sa Bingo. Hva i alle dager, tenkte 
Olivia for seg selv. «Nå skal du gå inn, Olivia.» sa 
Bingo. Olivia hørte hva Bingo sa til Noah, så hun 
gikk rett inn i den samme busken. Nå blir det 
trangt! tenkte Olivia mens hun gikk inn i busken. 
Men det var faktisk ikke det. Noah var ikke der 
inne i busken, han var borte!. Så hørte hun Bingo 
si «Zako lillo» igjen. Plutselig var ikke Olivia i 
busken lenger. Hun befant seg i skyggen av noe 
stort. Foran henne sto det fjell og ved siden av 
henne sto Noah. Det som lagde den store skyggen 
var en borg. Hun skjønte hvilken borg det var. Det 
var Dlork sin. Så *POP* kom Lilly, så Bernt og 
tilslutt Bingo.

«Bli med meg, Olivia. Dere andre venter her» 
hvisket Bingo. Han gikk langs veggen og plutselig 
smatt han gjennom den. Olivia hadde blitt vant til 
å være med en trollmann, så hun skjønte at hun 
bare skulle gjøre det samme. Hun gikk langs 
veggen og smatt gjennom den. Hun så seg rundt i 
rommet hun hadde kommet til. Det var ingen 
vinduer, det var glassflasker i alle farger og 
former. Det var brune skap med svarte håndtak, 
en svart kjøkken benk, og en gigantisk glass 
lampe. «Ta den lilla flasken!» sa Bingo. Han pekte 
på noe ved siden av Olivia. Hun så ned ved siden 
av seg. Der sto en trekantformet flaske, som var 
lilla. Hun tok tak i den, så ga hun den til Bingo. 
Bingo tok den. Han tømte all vesken i en annen 
flaske, den var grønn. Det boblet ut av den når 
han hellet i det lilla. «Nå må du hente den blå 
flasken!» sa Bingo. Olivia snudde seg rundt i 
rommet. Hun så ingen blå flaske. «Jeg finner ingen 
blå flaske, Bingo.» «Hva? Å, jeg har den her» lo 
Bingo. Nå tømte han alt det blåe i den grønne 
flasken. «Nå må vi bare gå ut.» sa Bingo. De gikk 
langs veggen. Akkurat som de hadde gjort når de 
kom inn. De smatt gjennom og kom på den andre 
siden. Bingo kastet drikken til Bernt. Bernt drakk 
den med en gang. Han hostet kraftig etter det, 
men hoppet også et par ganger. «Jeg føler meg 
fantastisk!» sa Bernt glad. «Bra, nå må vi gå.» Alle 
gikk, alle unntatt Bernt. Han ble igjen. Han hadde 
nemlig en plan. 
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De gikk ned foran borgen, Bingo banket i bakken 
med stokken seks ganger. De ventet litt, kanskje 
bare ti sekunder før de så noen komme løpende. 
De var veldig små, men løp i minst åtti kilometer i 
timen. «Det er dvergene!» lo Lilly. Det gikk bare 
femten sekunder før dvergene kom helt bort til 
dem. «Planen er...» startet Bingo. «Dere skal vente 
her» sa han og pekte på dvergene. «Dere tre blir 
med meg». Bingo gikk opp der de var igjen, og 
inn i borgen på samme måte. De tre andre fulgte 
etter inn i borgen. «Hva skal vi gjøre?» spurte 
Olivia. «Du blir her. Du hører om vi trenger hjelp. 
Om vi gjør det må du ta med sverdet og hjelpe 
oss.» «Ok» svarte Olivia. Da gikk Bingo og de 
andre ut døren. Bingo kunne veien inne i borgen. 
Han var der inne når de andre var i grotten. De 
gikk litt inn i gangen, så stoppet Bingo dem. Han 
stoppet dem rett foran en dør. Innenfor var det et 
rom. Det var et stort rom. De kunne nemlig se 
gjennom dørsprekken. Innenfra var det to 
stemmer. Stemmene hørtes sinte og mørke ut. 
«Hva skal vi gjøre, sjef?» spurte den ene stemmen. 
Denne stemmen var mørk. Personen som sa dette 
hørtes redd ut. «Du og de andre må fange resten 
av sopp-folket!» skrek den andre stemmen. Denne 
personen hørtes rasende ut. «Men de er hos 
paddene. Paddene spiser jo rumpetroll som oss!» 
sa den redde stemmen. «Du og de andre små 
rumpetrollene skal ut å finne de andre soppene!» 
sa den rasende personen. 

«Greit, sjef...» «Finn et kart til meg!» «Mottatt!» Bingo 
og de to andre hørte at noen gikk nærmere. 
Fotsporene hørtes tunge og harde ut. De kom 
nærmere og nærmere. Hvem er det som kommer? 
tenkte Lilly. Hun kjente en kald vind gå oppover 
ryggen. Nå kom personen rundt hjørnet av døren. 
Det var et lite rumpetroll. Den hadde store ører, 
grønt skittent hår, grønn hud, mose skinn, røde øyne 
og store føtter. Rumpetrollet så lei seg ut, for hodet 
dens hang og slang. Bingo tok opp tryllestaven og sa 
«adhuc stare». Da stoppet skapningen og fløy opp. 
Bingo gikk tilbake til rommet som om ingenting 
hadde skjedd. De andre fulgte etter, det gjorde 
skapningen også, rettere sagt fløy etter dem. 
Rumpetrollet kunne ikke røre på seg, nå hadde Bingo 
all kontroll over ham. De tok med rumpetrollet helt 
til rommet Olivia var i. Da de kom dit sa Bingo 
«dimitas!», da falt rumpetrollet ned på bakken. «Hva 
er det for noe?» spurte Olivia. «Det er visst et 
rumpetroll» sa Noah «Det ser ikke ut som et 
rumpetroll!» svarte Olivia. «Marc!» hørte de den 
rasende stemmen rope. «Du har ti sekunder på å 
komme tilbake!» ropte den igjen. «Er det Dlork som 
roper?» spurte Olivia. «Ja.» svarte Bingo. «Han har 
oppdaget at rumpetrollet er borte!» «Snart oppdager 
han oss også!» «Å nei!» sa Lilly. Hun kjente at beina 
hennes skalv av skrekk. «Hva skal vi gjøre nå?» spurte 
Noah. «Først må vi ut herfra! Vi må bli sett.» «Hva?» sa 
Olivia. Hjertet hennes banket fort og hardt. «Skal vi 
bli sett? Da blir vi nok fanget!» «Vi må være kjappe, og 
han MÅ se oss.» sa Bingo. 
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«Bare bli med meg, alle sammen.» Bingo gikk ut av 
rommet. (Fortsatt med rumpetrollet flyvende etter 
seg.) De gikk ut i gangen. Nå hadde de kommet til 
døren Lilly, Noah og Bingo hadde stått ved. De gikk 
rett forbi den. På en stor rød stol satt Dlork. Han satt 
krøllet på stolen og holdt en tryllestav i hånden. Han 
så sur og gretten ut. Det stakk to lange horn ut av det 
svære hodet. Han så rett på dem med de tre svarte 
øynene sine. Han reiste seg opp fort og tok opp 
tryllestaven. «Løp!» ropte Bingo. De begynte å løpe. 
Dlork skrek «RUBRUM.» De fortsatte å løpe helt til de 
kom til en stor dør. «patenti!» ropte Bingo. Da åpnet 
hele døren seg og de kunne løpe ut. «Olivia vi går 
først!» ropte Bingo. «Dere andre gå bak oss!» Olivia 
og Bingo gikk foran Lilly og Noah. «Ta opp sverdet 
ditt nå!» sa Bingo til Olivia. «Jeg har aldri fektet med 
et sverd før!» svarte Olivia. «Sverdet vet det!» sa 
Bingo. «Bare prøv!» Olivia og Bingo stod klare. Ut 
den store døren kom i hvert fall åtti rumpetroll. De 
stod på to rekker. På den ene siden sto førti stykker, 
på den andre sto resten. «Ta høyre side, Olivia!» «Ok!» 
Rumpetrollene løp mot dem med våpnene sine. 
Noen hadde økser, noen hadde sverd, og noen hadde 
piler. 
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Olivia visste ikke hva hun skulle gjøre. Hun tok opp 
sverdet og prøvde å sloss litt. Når hun gjorde dette, kjente 
hun at det ikke var hun som styrte seg selv. Armen som 
holdt sverdet gikk i alle kanter. Hun dukket under sverd 
og piler. Hun klarte til og med å drepe et par rumpetroll. 
Bingo brukte tryllestaven sin til å slå rumpetrollene til 
side, og til å kaste Marc mot et par rumpetroll som løp 
mot han. Når de hadde drept eller skadet alle 
rumpetrollene, kom Dlork ut av den store døren. Bak 
han sto flere rumpetroll, men denne gangen var det enda 
flere. Han gikk ut av den store døren. Han hadde 
tryllestaven i hånden. Bingo og Olivia stod klare til å 
slåss. Olivia var vant til å slåss nå. Hun var veldig klar. 
Dlork og rumpetrollene kom nærmere. Dlork smilte 
ondskapsfullt og bredt. Han hadde skarpe tenner, de var 
veldig gule. Dlork tok veldig sakte opp tryllestaven. «Løft 
sverdet ditt nå!» ropte Bingo, rett før Dlork skjøt noe 
grønt lys ut av tryllestaven. Sverdet flyttet seg selv opp 
mot ansiktet til Olivia. Den lysende grønne strålen skjøt 
rett mot ansiktet hennes. Sverdet tok det som et speil og 
det skjøt rett tilbake på Dlork. Nå sto ikke Dlork der 
lenger, det sto bare et tre! Et veldig lite tre. Det var ikke et 
grønt tre, det var et lilla tre! På stammen var det et ansikt. 
Ansiktet så veldig surt ut. Treet prøvde å si noe men den 
fikk ikke ut en lyd. Dlork var beseiret! «Bernt, nå!» ropte 
Bingo. Det var lenge siden Olivia hadde sett Bernt, hun 
hadde nesten glemt han. Hva var det egentlig Bernt holdt 
på med? tenkte Olivia. Flyvende over borgen kom Bernt. 
Alle rumpetrollene ble veldig redde og løp vekk fra 
borgen. Bernt pustet inn, når han pustet ut igjen sprutet 
han ild! Ilden traff alle rumpetrollene. Alle 
rumpetrollene skrek helt til de smeltet til lakris. «HA HA 
HA!» Lo Bernt. Bingo gikk bort til Dlork, eller nåværende 
tre. 
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Ved siden av treet lå tryllestaven hans. Bingo tok den 
opp. Han sa «iumanelumen!» Da kom det blått lys ut av 
tryllestaven. Olivia merket ikke noen forskjell etter han 
sa det. Etter han hadde sagt det sa han «lignolont!» Da 
kom rødt lys ut av tryllestaven. «Hva gjør det?» spurte 
Noah. Han hadde klamret seg fast bak Olivia, men hadde 
kommet fram nå. «Det får trærne tilbake til sin egen 
vanlige kropp! Du vil snart merke at dyr som var trær 
kommer tilbake til Maranda.» I buskene bak dem kom 
det rare lyder. Før de fikk reagert kom det tre store 
padder. De gikk sakte mot dem, eller kanskje ikke? 
Paddene snudde og gikk mot lakrishaugen, de begynte å 
spise fra den. Da lo Lilly høyt. De andre lo også litt. «Nå 
Bernt, vi må samle alle i Radullo!» ropte Bingo. Bernt 
fløy ned til dem, så hoppet Bingo på han. De fløy høyt 
opp og langt bort. «Hvor tror dere de skal?» spurte Olivia. 
«Jeg vet ikke» sa Olivia. Der Bingo og Bernt skulle var 
ikke et bestemt sted. De dro rundt over hele Radullo og 
sa at alle måtte komme til månefesten. Månefesten var en 
fest alle i hele Radullo feiret. Månen var veldig viktig for 
trollmenn, hekser og alle slags skapninger med 
unaturlige krefter. Selv om de ikke bare skulle et bestemt 
sted, dro de først til tre-øyen. De visste at mesteparten av 
befolkningen i Radullo var på den øyen akkurat nå. 
Bingo og Bernt fikk bare svar som: «jeg kommer!», 
«selvfølgelig vil jeg komme!» eller «jeg skal sette av tid til 
det!». Så alle i Radullo kom.  

På månefesten var det Radullo mat og drikke. Som for 
eksempel skjolo. Det kan ligne litt på sjokolade men 
smaker enda bedre. De hadde en drikke som blir kalt 
rakkesom. Den kan smake hva som helst, så ingen vet 
helt hva den smaker. De hadde så mye mat og drikke at 
jeg ikke kan fortelle mer. De hadde månefesten på en 
stor balkong. Fra utsikten kunne de se en rennende elv. 
Over dem var fullmånen. «Så fullmånen er veldig viktig 
for magi?» spurte Olivia. «Ja, og for å sprute ild!» sa Bernt. 
«Hvordan sprutet du ild på rumpetrollene da?» spurte 
Lilly. «Den flasken jeg fikk hadde måneskinn-stråler i. 
Den gjorde sånn at jeg kunne sprute ild!» svarte Bernt. 
Det var mange dyr på festen. Det var noen bjørner, ulver, 
rever, fugler og mange flere. De lo, drakk, spiste, danset 
og pratet sammen. Olivia, Lilly og Noah snakket med 
Bingo og Bernt. Olivia spiste skjolo. Noah spiste 
ingenting, han drakk heller ikke noe. Lilly drakk 
rakkesom. «Vi burde kanskje gå!» sa Noah. «Ja, jeg tror det 
er lurt.» sa Lilly. «Vi kan vel være her litt til?» spurte 
Olivia. «Nei!» sa både Noah og Lilly i kor. «Ha det!» sa 
Bernt. «Håper vi ses igjen!» sa Bingo. «Hvordan skal vi 
komme hjem?» spurte Olivia, «døren som fikk oss hit er 
jo borte.» «Å det er sant!» sa Bingo. Han tok opp 
tryllestaven sin fra lommen. Så sa han «irem!» Plutselig 
var ikke Olivia, Noah og Lilly i Radullo lenger! De var 
hjemme igjen. «Vi trenger kanskje ikke å leke har`n nå?» 
spurte Olivia.  
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