
De forsvunnede 
regnbuekaninene

Julie Siwe Johannesen 





Kapittler
Alantina kapittel 1

En ny venn kapittel 2

De onde alvene kapittel 3

De historien om alvene kapittel 4

De forfinede regnbuekaninene kapittel 5 

Møte oss droningen kapitttel 6

Piratene kapittel 7

Veien hjem igjen kapittel 8

Ønske kapittel 9

Krigen kapittel 10

Festen kapittel 11



Kapittel 1 
Alantina 

Dette er Emma og hun er 10 år. Emma har 
brunt hår, blå øyne og en fin hvit kjole. 
Emma er snill og omtenksom og har en lys 
stemme. 
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Hun leste akkurat en bok som handlet 
om et klesskap og at noen barn gikk i 
gjennom det. Hun hadde lagt seg og 
plutselig hørte hun rare lyder. Hun var 
vettskremt og rommet holdt på å 
kollapse. Når hun åpnet øynene 
sine…. 

Var hun i et tre! Hun var på en gren der det 
var masse blader. Treet er mørkegrønt. 
Emma så masse rart fra treet hun har 
havnet i, blant annet en pufflekanin. Den er 
veldig myk og blå og har søte horn. Under 
treet er det en busk. Det er også masse 
sand så langt hun kan se.  
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Hun klatret ned fra treet og gikk til det nærmeste 
huset. Sanden var myk og det var deilig å gå 
(hun hadde ikke på seg sko).  
Huset ser ut som et slott med tre kuler is. Den 
ene er lilla, den andre er grønn siste er rosa. Det 
er jordbærsaus over hele huset. Det viser flage 
dems. Flaget var med tre kuler is i akkurat 
samme farge(lilla, grønn og rosa med 
jordbærsaus). Det var huset til dronningen og 
kongen i Feland.  

Kapittel 2 
En ny venn

 Da hun kom inn hørte hun noen sa 
«regnbuekaninene er borte, de onde alvene har tatt 
dem. Hvis ikke de er i buret sitt dør vi feer»sa 
droningen. Emma  snek seg ut og imens Emma listet 
seg krasja hun i noen. 
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«Unnskyld. Hva heter du?» sa Emma. 
«Jeg heter Lilly». Sa jenta som har lyst 
hår, mørkegrønne øyne og regnbuekjole 
med masse hjerter. Lilly er snill, men 
kan bli fort sint og irritert. Hun har en 
lys stemme men den er litt mørkere enn 
Emmas.

Kapittel 3 
De onde alvene

«Har du hørt 
om 
regnbuekaninen
e?» Sa Emma. 
«Ja, de er i 
regnbuefarger, 
har blå ører og 
lilla og oransje 
hatt», sa Lilly. 
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«Kan du forklare hvor jeg er? Hvem er alvene 
og hvordan ser de ut? Hva har skjedd med 
regnbuekaninene?», sa Emma. «Vi er i Alantina 
der det fins masse rare kaniner - 
regnbuekaninene, pufflekaniner og 
alantinakaniner. De er veldig søte og og knall 
rød på den ene siden og den andre er lyserød og 
de passer på Alantina. 

Alvene er de slemme som vil ødelegge oss 
for godt og de er kledd i svart over hele 
kroppen. De har spisse ører og har alltid 
med sverd hele tiden. 
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Kapitel 4  
De forfinede 
regbuekaninene 

Regnbuekaninene har gjerdet rundt seg. 
Da lurer alle feene på hvordan alvene 
kom seg inn til regnbuekaninene, og 
stjal dem. Det er vi feer som må stoppe 
dem, men da må vi gå hele veien rundt 
havet og det kan ta flere år. Vi kan ikke 
gå i midten, for der er piratene. Piratene 
ser nesten ut som vanlige pirater men 
alle har lap over øye og luftig kjole. De 
kommer til å drepe oss», sa Lilly. 

 
«Hvorfor kommer de til å drepe 
dere?» sa Emma. «Fordi de skiller oss 
fra alvene slik at vi ikke dreper 
hverandre, siden vi er fiender», sa 
Lilly. 
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Feene spurte om vi kunne ha en fest 
med klementiner, men alvene nektet 
det. Plutselig så drepte dronningen 
Sesilie av feene en av alvene. Hun ser ut 
som et menneske. Hun er kledd seg i 
gull fra topp til tå. Hun er fremdeles 
dronning i dag. Mannen hennes ser 
veldig lik ut, men har mer blått på seg 
og har skjegg. 

«Har alvene alltid vært slemme?» sa 
Emma. «Nei, alt var bra før. Det var 
ingenting vi var uenige i og vi hadde fest 
hver dag! Men noen Alantinakaniner sa 
en regnbuekaninene kommer og bringer 
lykke og vinger. Hvis ikke 
regnbuekaninene er i buret sitt dør alle 
feene. «Samma det» sa alvene i kor.
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Så ble alle sinte på hverandre og en dag 
kom piratene. En gang prøvde en alv å 
komme forbi og ble drept av en pirat. 
Piraten er ikke på noens side (deres jobb 
er å passe på at verken alvene dreper 
feene eller motsatt). Men etter det fant 
alvene ut hvordan de kom seg gjennom 
gjerdet til regnbuekaninene. 

Men jeg har funnet det ut! En gang når 
jeg var 9 år, kledde jeg meg ut som en 
pirat. Da så jeg dem prøvde å hive 
klementiner på gjerdet slik at det åpnet 
seg, men de ble så såre på hendene og 
lo mye», sa Lilly. «Å, så de tåler ikke 
klementiner?» Sa Emma. «Ja, det kan 
hende», sa Lilly. «Men hvis vi skal få 
regnbuekaninene tilbake må vi gå 
rundt øya. Kanskje vi finner noe som 
gjør oss raskere, og noen som kan 
bære klementinene for oss» sa Emma. 
«Det var en god ide», sa Lilly. 

Kapittel 5 
Klementinene
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De pakket alt av klementiner de fant.  
De hadde en stor hage av 
klementiner fordi de elsket 
klementiner, men problemet var at de 
hadde spist så mye av dem. Alle feer 
har en magisk tryllestav, så Lilly 
brukte magi og da fikk de masse 
klementiner. Men hva skulle de ha 
dem i? 

Kapittel 6 
Møte oss droningen

«Har dere noen tepper», sa 
Emma. «Ja, det har vi, men det 
er bare dronningen som har » 
sa Lilly. «Hva venter vi på?» sa 
Emma. 

Så gikk de til ishuset igjen. «Hva vil 
dere?» sa dronningen Sesilie. «Vi vil ha 
teppe til å bruke det til å ha klementiner 
i»sa Lilly. «Men hva skal dere bruke 
klementinene til?» sa dronningen. Så 
fortalte de alt de hadde planlagt. «Jeg er 
veldig glad for at dere sa ifra, dere har en 
god plan. Selvfølgelig kan dere låne et 
teppe, bare vær veldig forsiktig med 
det», sa dronningen. «Nå kan vi endelig 
starte med reisen», sa Lilly. «Kan jeg bli 
med på reisen»sa prinsen. Prinsen så 
nesten helt ut som kongen, bare uten 
skjegg.  
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«Men vi må ha noe å spise», sa 
Emma. Så gikk de til et marked 
og kjøpte ostesmørbrød og 
lemonade. 

«Tror du ikke at vi må få flere folk? Nå 
er vi jo bare oss to» sa Lilly. Da de 
hadde spist opp gikk de fra hus til hus, 
og spurte om de ville være med å 
kjempe mot alvene. De samlet seg 
forran slottet. Der møtte Olivia. «Kan 
jeg få bli med på reisen?» sa Olivia. «Ja 
det kan du men du må være god til å 
kjempe»sa  lilly. «Nå kan vi begynne på 
reisen»sa Emma.
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Når de hadde spurt alle så begynte de 
på den lange reisen. De byttet på å 
holde klementinene. Når de hadde 
gått en stund så de en flokk med 
grisfugler. En grisfugl er en gris med 
vinger og ugleøyner. 

Når de hadde spurt alle så begynte de på 
den lange reisen. De byttet på å holde 
klementinene. Når de hadde gått en 
stund så de en flokk med grisfugler. En 
grisfugl er en gris med vinger og 
ugleøyner. 
«Å se, det er blyantsjøhest,» sa Aravis. 
Aravis så nesten ut som Lilly siden de 
var søsken. Hun hadde lyst hår og brune 
øyne og hun hadde sitronkjole. Hun var 
snill men hun var litt på alvene sin side. 
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«Å den er kjempefin! Jeg elsker at den er 
lagd av blyanter og at de ligner veldig på 
sjøhester,» sa Emma. De rei hele veien 
hjem på blyantsjøhestene. Når de nesten 
var fremme kom det et skip inn. Det var 
fult med pelsdelfiner. « Å det var der alle 
pelsdeleftnene ble av,» sa Emma. « Jeg 
glemte det mamma sa at delfinene skulle 
bli fjernet fordi de skulle putte noen 
stoffer som pelsdelefinene ikke tålte og 
så skulle de komme tilbake,» sa prinsen. 
Nå hadde de kommet hele veien hjem.  

Kapittel 7 
Piratene

«Vi trenger å kle oss ut som 
pirater» sa Lilly. « Ja, det var en 
kjempe god ide» sa Aravis. De 
kledde seg ut som pirater. «Jeg 
tror at de tingene vi skulle bruke 
til å komme fortere fram ikke 
funker» sa Olivia. Olivia har brune 
øyne, svart hår og hvit kjole med 
blomster.

25 26



«Jeg tror det samme» sa alle i kor, unntatt 
Lilly og Emma. Det ble stille et sekund, også 
begynte noen å gå. Så begynte alle å gå 
unntatt Lilly og Emma. «Nå er det bare oss 
ingen» sa Lilly. « Ok, da får vi gå alene da» sa 
Emma. De begynte å gå. Det var veldig 
kjedelig. De pratet litt, men ikke så mye fordi 
de måtte ikke bli oppdaget at Lilly var feer. 
Når de hadde gått en mil var det en pirat 
som stilte alle på reke. 

Piraten  var sjefen over alle pirater og den 
mektiske. Når piraten kom til Lilly og 
Emma så så han nysgjerrig ut. «Dere ligner 
veldig på feer» sa piraten. «Nei nei vi er 
pirater»sa Lilly. De kom seg trygt over 
Piratene og de merka ingenting. «Det var 
nære på at vi ble tatt» sa Emma. «Hva er 
det der?» sa Lilly. «Jeg ser det. Det er veldig 
sterkt og lyst, det ligner litt på et tre» sa 
Emma. 
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«Hallo. Vil dere at dere skal bli ridd på? 
Jeg kan gi dere tre ønsker, og hvem er 
det bak dere?» sa treet. «Vi vil at vi kan 
fly på deg hele veien til feeland. Det var 
Olivia. Nå hadde hun lange ører og svart 
kjole. « Det er en alv. Tre, kan vi fly på 
deg?» sa Emma. «Ja det kan dere kom 
opp da»sa treet 

«Hallo. Vil dere at dere skal bli ridd 
på? Jeg kan gi dere tre ønsker, og 
hvem er det bak dere?» sa treet. «Vi 
vil at vi kan fly på deg hele veien til 
feeland. Det var Olivia. Nå hadde 
hun lange ører og svart kjole. « Det 
er en alv. Tre, kan vi fly på deg?» sa 
Emma. «Ja det kan dere kom opp 
da»sa treet 

Jeg håper dere trives her. «Kan dere fortelle 
meg hvordan dere ble kastet ut av 
hjemmene deres?» sa Emma. «Det var en 
helt normal dag. Vi lekte med grisfulglene 
og så kom alvene. De begynte å ødelegge 
husene våre» sa Lama. Lama er en av 
pufelkaninene. Hun er en av de viktigste og 
er den minste. 
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«Hvordan så huset deres ut før alvene 
ødela det?» sa Emma. «Da var det 
kjempefint. Det var en hule i treet med 
kjøkken og soverom. Det var gardiner i 
stedet for dører» sa Lama. «Vi skal prøve 
å fikse det etter at vi har bekjempet 
alvene.» sa Emma. «Å nei, det er veldig 
få regnbuekaniner igjen. Vi kommer 
snart til å dø» sa Lilly. «Det går sikkert 
fint. Alvene kommer sikkert ikke til å ta 
alle regnbuekanninnene» sa Emma. De 
puttet pufelkanninene i 
regnbuekanninene sitt bur. 
Da de skulle gå opp i det magiske treet 
så de Olivia! Hun var på en enhjørning.  

De fortet seg opp i treet. «Vi må snu. Hvis 
ikke kommer vi til å tape krigen mot 
alvene» sa Kanina. Kanina hadde brune 
øyner og orange hår. Hun har rosa kjole 
med kaniner. Hun er snill, men kan bli litt 
hissig noen ganger. Hun er smart.  
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Kapittel 8 
Veien hjem igen

Når de kom opp i treet så snudde de vei. De 
måtte fly ved havet for når de flydde så 
Emma noen pirater som løpte etter dem. 
«Olivia følger etter oss fortsatt. Tre kan du 
fly?» sa Emma mens det brune håret valget i 
vinden. «Nei, jeg kan dessverre ikke det. Jeg 
er alt for sliten og forresten jeg heter Sika» 
sa treet. «Hva skal vi lande på? 
Det er jo bare vann under oss. Det 
kommer liksom ikke en enhjørning 
under oss og hvis du ikke er her så 
kommer Olivia til å ta oss» sa Aravis.

«Det går fint. Noe kommer sikkert til å ta 
dere og fly dere hele veien hjem» sa Sika. « Vi 
må bare gjøre det. Olivia har nesten tatt oss 
igjen og det er noen flere av dem» sa Lilly. De 
hoppet. Alle klærne deres flagret i vinden. 
«Tror du at noe eller noen kommer til å 
redde oss. Jeg tror ikke det» sa Aravis. «Jeg 
tror ikke det heller, men alt kan skje» sa 
Emma. De fløy og fløy. Nå var de en meter 
over bakken. 
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Når de nesten ble gjennomvåte kom det 
flere grisfulger og tok dem opp på ryggen 
sin. «Vi burde ha trodd på Sika. Det treet 
der er veldig smart» sa Aravis. «Dette er 
kjempegøy» sa Kanina. «Er Olivia fortsatt 
bak oss?» sa Emma. «Nei det er hun ikke. 
Hun snudde vei, de syns vel at de ikke 
trengte og følge etter oss. Veien er sikkert 
alt for lang» sa Lilly. Grisfulgene var veldig 
raske men de var mye tregere enn treet. 
Det tok flere dager å fly. 

Den første natten var helt grusomt. Det 
regnet og været var kaldt. «Det er veldig 
kaldt. Grisfulgler kan dere fly raskere og 
høyere? Vannet kommer nærmere og vi 
kommer til å drukne hvis vi ikke flyr 
høyere»sa Emma. «Vi kan dessverre ikke 
fly raskere men vi kan fly høyere»sa 
Sabolon. Sabolon er en grisfulgl. Han er 
den største grisfuglen og det er den Emma 
flyr på. De fløy i flere dager. De tok nesten 
ingen pauser. « Jeg er veldig sulten. Kan vi 
spise klementinene? Vi kan jo bare plukke 
nye» sa Lilly. 
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«Det er sant. Jeg er også veldig 
sulten» sa Aravis. «Vi trenger de til å 
bekjempe alvene og jeg har ikke lyst 
til å bruke magi igjen. Det føltes ut 
som det ikke ville funke. Jeg er også 
veldig sulten. Vi kan gjøre det bare 
hvis alle sammen er sulten. Vi må 
uansett spare klementinene sånn at vi 
kan spise dem helt til vi er framme» 
sa Emma. «Ja» sa alle sammen i kor. 
«Ok, vi kan spise da. Er det greit om at 
alle får to klementiner hver» sa 
Emma. «Ja» sa alle sammen i kor. Så 
spiste alle sammen to klementinene. 
«Det var godt! Jeg har aldri vært så 
glad for å spise klementiner før» sa 
Aravis. «Det begynner å regne. 
Grisfulgler kan dere fly raskere? Vi 
kommer til å bli iskalde og jeg har ikke 
lyst til å bli våt jeg ble jo akkurat tør» 
sa Emma. «

«Det er sant. Jeg er også veldig sulten» 
sa Aravis. «Vi trenger de til å bekjempe 
alvene og jeg har ikke lyst til å bruke 
magi igjen. Det føltes ut som det ikke 
ville funke. Jeg er også veldig sulten. Vi 
kan gjøre det bare hvis alle sammen er 
sulten. Vi må uansett spare 
klementinene sånn at vi kan spise dem 
helt til vi er framme» sa Emma. «Ja» sa 
alle sammen i kor. «Ok, vi kan spise da. 
Er det greit om at alle får to 
klementiner hver» sa Emma. «Ja» sa 
alle sammen i kor. Så spiste alle 
sammen to klementinene. «Det var 
godt! Jeg har aldri vært så glad for å 
spise klementiner før» sa Aravis. «Det 
begynner å regne. Grisfulgler kan dere 
fly raskere? Vi kommer til å bli iskalde 
og jeg har ikke lyst til å bli våt jeg ble jo 
akkurat tør» sa Emma. «
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«Det kan vi sikkert. Klementinene gjør sånn 
at vi kan fly superraskt» sa Sabolon. De fløy 
så raskt som et fly, og var hjemme på 5 
minutter. «Det var slitsomt. Jeg har aldri 
flydd så raskt før» sa den minste grisfulgen. 
Grisfuglen var den minste og det var den 
Kanina rei på. «Hade! Ser dere sikkert igjen» 
sa Emma. 

«Bekjempet dere alvene?»sa dronningen. 
«Nei, vi har ikke kommet så langt. Vi har 
faktisk gått frem og tilbake hele tiden» sa 
Lilly. «Oi, jeg tror at dere trenger litt magi» 
sa dronningen. «Ja, kan du lage sånne 
bobler som du bruker til å ha ting oppi 
mamma?» sa prinsen. «Ok, men bare denne 
gangen»sa dronningen. 
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«Vi trenger flere klementiner» sa 
Emma. «Jeg har flere klementiner i 
hagen. Det ville være veldig gøy om 
vi var i de boblene» sa Kanina. «Vi 
går først hjem hos deg Kanina, også 
går vi til deg dronning» sa Emma. De 
gikk hjem til Kanina og huset deres 
hadde masse bilder over alt av 
kaniner. «Det var mange bilder av 
kaniner. Ikke rart du heter Kanina» 
sa Emma. De gikk ut i hagen. Der var 
det masse klementiner! «Oi det var 
mange klementiner! Spiser dere 
egentlig klementiner» sa Aravis. «Vi 
gjør det, men vi liker mere salat og 
gulrøtter» sa Kanina. «Dere er veldig 
lik som kaniner dere» sa Emma. «Vi 
må komme i gang. Vi har dårlig tid. 
Dronningen venter på oss» sa Lilly. 
De gikk for å plukke klementinene 
og så at alle klementinene var… 

Formet som kaniner! 
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Kapittel 9 
Ønske

«Hvorfor er klementinene formet ut 
som kaniner?»sa Emma. 
«Det er fordi vi elsker kaniner» sa 
Kanina. «Det går sikkert bra. Vi må 
komme oss avgårde, vi har dårlig tid» sa 
Lilly. «Ok, vi begynner å gå da» sa 
Emma. De begynte å gå. «Dere er 
fremme. Det tok sin tid. Er alle sammen 
klare?»sa dronningen. «Ja» sa alle 
sammen i kor. «Kusjo» sa dronningen. 
Alle sammen kom inni hver sin boble. 
«Kan du gjøre sånn at vi kan stoppe når 
vi vil?» sa Emma. «Ja. Er dere klare? 
Dette kommer sikkert til å gjøre litt 
vondt i hodet» sa dronningen. «Det går 
fint» sa Emma. «Ok, sopda» sa 
dronningen. «Au, det gjør vondt» sa alle 
sammen. De begynte å fly.  

«Hade dronning!» sa Emma. «Vi må sikkert fly 
ved havet igjen, ellers så kommer piratene til å 
merke det og det er ikke så bra» sa Emma. «Det 
er sant, men hvorfor spurte du om at vi kunne 
stoppe når vi ville ta en pause?» spurte Lilly. 
«Jeg lovte at jeg ville fikse husene til 
pufelkaninene og vi må uansett gå ut av de når 
vi skulle ut og kjempe mot alvene» sa Emma. 
De fløy og de fløy helt til de kom til 
pufelkaninene. 
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«Hvilke tre er det dere pleide å ha 
husene deres i?» spurte Emma. «I de 
trærne der borte» sa Lama og pekte på 
noen trær der borte med masse eføy. 
Trærne var nesten helt grønt. «De 
trærne der var fine. Nå skal vi prøve og 
fikse det» sa Emma. Emma gikk bort til 
treet hun prøvde å fikse, det men det 
gikk ikke. «Kan jeg få litt hjelp?»sa 
Emma. «Ok men jeg vet ikke hvordan 
huset deres ser ut» sa Aravis. «Jeg kan 
tegne det. Jeg vet hvordan det ser ut. 
Har noen ark og blyant?» sa Kanina. «Jeg 
har ikke det, men vi kan spørre 
pelsdelfinene. De har jo 3 ønsker du kan 
bruke. Jeg har ingen ønsker igjen» sa 
Lilly. «Ikke jeg heller» sa alle sammen 
unntatt Emma. « Jeg kan bruke en av 
mine ønsker til å få penn og papir» sa 
Emma. Så gikk Emma ut til havet. Der 
dukket det opp en pelsdelfin. «Hva vil du 
ha kjære venn?» sa pelsdelefinen.
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«Jeg vil ha tre ønsker til å ønske meg 
noe» sa Emma. «Hvilke ønsker vil du 
ha?» spurte pelsdelfinen. «Jeg har lyst 
på penn og papir» sa Emma. «Det skal 
bli» sa pelsdelefinen. Plutselig fikk 
Emma penn og papir, og gikk tilbake til 
vennene sine. «Her har du penn og 
papir» sa Emma. «Takk» sa Kanina. 
«Hvorfor ønsket dere penn og papir 
når dere kunne ønske dere at husene 
til pufelkaninene ble fikset?» sa 
Kornelia. Korneli har grønne øyne og 
svart hår. En blå og rød rutete kjole. 
Hun var den smarteste av alle i 
Alantina.

Hun var litt slem også. «Det var en lur 
ide. Hvorfor sa du ikke det fra starten 
av? Da ville alt vært mye enklere» sa 
Emma. Emma gikk på nytt. «Jeg ønsker 
at pufelkaninene sine hus skulle ble 
fikset og bedre enn det var før» sa 
Emma. «Ja, det kan jeg fikse» sa 
pelsdelefinen. På 1-2-3 ble alt fikset. 
«Liker dere det nye huset deres?» sa 
Emma. «Ja, det er kjempefint! Det ser 
mye bedre enn det gjorde før» sa Lama. 

47 48



«Emma kan du komme hit? Jeg 
tror vi har et problem» sa Lilly. 
Emma gikk bort. «Hva er det 
nå?» sa Emma. «Alle 
regnbuekaninene er borte, 
unntatt en. Jeg håper bare ikke 
at alvene tar den siste» sa Lilly. 
«Det er et problem. Jeg har ikke 
lyst til å krige selv. Vi må sikkert 
skynde oss, da har de mindre 
tid til å ta regnbuekaninene» sa 
Emma. «Skal vi begynne å gå 
da?» sa Lilly. De begynte å gå. 
«Å jeg glemte at vi kunne bruke 
boblene» sa Emma. «Men hvor 
er boblene?» spurte Lilly. «Der 
er de. I treet der borte» sa 
Kanina. «Hvordan kan vi få tak 
de?» sa Aravis. «Vi står oppå 
hverandre» sa Kornelia. 

Kapittel 10 
Krigen

«Det var en god ide» sa Emma. De gikk til 
treet. «Å, det er det magiske treet sika» sa 
Emma. «Sika, sika er du våken? Kan vi fly på 
deg?» sa Lilly. «Hva er det dere vil» sa Sika. 
«Vi vil fly på deg til alvene» sa Emma. «Ok, 
det går bra. Klatre oppå meg» sa Sika. Alle 
sammen klatret opp på treet og de begynte å 
fly. «Jeg savna deg sika» sa Emma. «Jeg har 
savna dere også» sa Sika. De fløy, og på en 
time hadde de kommet helt fremme. «Å, det 
tok lang tid! Det tok vel en time eller noe sånt 
bare til å komme hit» sa Emma. «Skal vi 
begynne å krige da?» sa Lilly. « Ja, da gjør vi 
det da» sa Emma. De begynte å krige og 
angripe slottet til alvene. Alvene la merke til 
det og begynte å krige med en gang. De 
hadde kriget i en liten stund. «Dette er mye 
farligere enn det jeg trodde» sa Emma. 
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Krigen ble veldig stor og det spredte 
seg ut til landsbyen. «Å se, alvene tar 
den siste regbuekaninene! Du må 
sikkert krige alene» sa Lilly. «Det går 
sikkert bra» sa Emma. I neste sekund 
var alle feene unntatt…  

Aravis. «Aravis du er i livet!» sa Emma. «Ja, 
det er jeg» sa Aravis. «Jeg trodde du var en 
fe» sa Emma. «Jeg kom bort fra familien 
min da jeg var cirka 5 år. Lilly ble akkurat 
født før jeg ble funnet i det magiske treet. 
Treet hjalp meg til å finne en familie jeg 
kunne bo hos, så fant de meg og jeg ble 
halvt fe og halvt alv» sa Aravis. Vi har ingen 
tid til å miste. De vet ikke at vi lever, de tror 
sikkert at vi er dø» sa Emma. «Vet du hvor 
alvene har regnbuekaninene?» spurte 
Aravis. 
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«Nei, men vi kan spørre om at pufelkaninene 
vet det. De har sikkert vært der før» sa 
Emma. «Det var en god ide! Vi gjør det» sa 
Aravis. De snek seg bort til der hvor 
puffelkaninene hadde husene sine. Det var 
ganske enkelt for alvene hadde sluttet å 
kjempe. Endelig var de fremme etter femti 
minutter. «Kan du se pufelkaninene?» spurte 
Aravis. «Jeg tror de er i husene sine» sa 
Emma. De gikk bort til husene til 
pufelkaninene. De banket på døren. Etter en 
liten stund kom Lama og åpnet døra. «Hva vil 
dere? Jeg kan gjøre hva som helst fordi dere 
lagde hus til oss» sa Lama. «Vi vil at du ville 
vise veien til regnbuekaninene så vi kan befri 
dem» sa Emma. «Jeg har vært der en gang 
for det er veldig skummelt der inne og det 
kommer til å bli vanskelig. Alvene vokter over 
alt der, men vi kan prøve» sa Lama. «Skal vi 
begynne da?» sa Emma. «Ok. Da begynner vi 
da» sa Aravis. De begynte å gå. Det gikk helt 
fint til de kom til alveslotte. «Kanskje vi burde 
kle oss ut som alver» sa Emma. 

«Jeg har alvekostyme til alle. Kanskje vi kan 
bruke dem?» sa Lama. «Vi gjør det, men da må 
vi gå hele veien til huset ditt» sa Aravis. Så 
snudde de vei og gikk tilbake til huset til Lama. 
Når de var fremme måte de skynde seg for de 
begynte å få dårlig tid. Det tok litt lang tid å 
finne kostyme. Når de fant kostymene måte 
de kle på seg i full fart. «Kan vi begynne å gå 
nå? Jeg har ventet i evigheter» sa Lama. «Jeg er 
klar, er du Aravis?» sa Emma. «Nesten. Dette 
kostyme er veldig stramt» sa Aravis. «Jeg tror 
du ikke trenger det. Du er jo en alv» sa Emma. 
«Det er sant» sa Aravis. Alle begynte å gå igjen. 
Når de kom til alveslottet så gikk de inn med 
Lama fremst. Det tok ikke lang tid før de var 
der regnbuekaninene var. Det var mange alver 
rundt. «Vet du hvor nøklene er Lama?» hvisket 
Emma. «De er på bordet der borte» hvisket 
Lama tilbake. «Hvordan kan vi få tak i de uten 
å bli merket?» sa Aravis. «Jeg kan gjøre det. Jeg 
er veldig god på å stjele ting fra søsteren min» 
sa Emma. 
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Emma gikk bort til bordet og det så ut som 
om hun skulle sjekke noen papirer men i 
stedet tok hun nøkkelen til buret til 
regnbuekaninene. «Bra jobba! Nå må du 
bare åpne buret» sa Aravis. «Ok, men det 
blir den vanskeligste parten» sa Emma. 
Hun gikk bort og tok nøkkelen inn i 
nøkkelhullet og rikket på nøkkelen.

Emma fikk til å åpne buret, men da 
kom Olivia. «Hva er det dere gjør?» 
spurte Olivia. «Vi skal sjekke om det 
er noe galt med regnbuekaninene» 
sa Emma raskt. «Er du sikker? Det 
ser ut som du prøver å befri 
regnbuekaninene» sa Olivia. «Fort 
deg Emma» sa Aravis. «Jeg skynder 
meg så fort jeg kan» sa Emma. Olivia 
gikk for å hente flere alver. De fikk ut 
regnbuekaninene rett etter at Olivia 
gikk. «Vi må forte oss! Hvis Olivia 
kommer tilbake kommer vi til å vere 
ferdige» sa Aravis. De skyndtet seg å 
ta regnbuekanininene og jage 
regnbuekaninene slik at det så ut 
som de prøvde å fange dem. Det var 
vanskelig å jage kaninene til buret 
deres, men de greide det til slutt. 
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Det var enda vanskeligere å få dem i buret 
sitt. De prøvde og prøvde, men ingenting 
funka. «Vi kan prøve å ta en gulerot inn i 
buret deres» sa Emma. «Det var en god 
ide, men hvor skal vi få tak i gulrot?» sa 
Aravis. «Jeg har gulerot hjemme» sa Lama. 
«Da går vi hjem til deg Lama, men hvem 
skal passe på regnbuekaninene?» sa 
Emma. «Jeg kan gjøre det» sa Aravis. «Ok 
Aravis pass godt på dem da» sa Emma. 
Emma og Lama begynte å gå. Når de var 
nesten hjemme oss Lama, kom de på hva 
Aravis hadde sagt. «Dere må skynde dere, 
alvene kommer» sa Aravis. Emma og Lama 
gikk enda raskere. 

Det var enda vanskeligere å få dem i buret 
sitt. De prøvde og prøvde, men ingenting 
funka. «Vi kan prøve å ta en gulerot inn i 
buret deres» sa Emma. «Det var en god 
ide, men hvor skal vi få tak i gulrot?» sa 
Aravis. «Jeg har gulerot hjemme» sa Lama. 
«Da går vi hjem til deg Lama, men hvem 
skal passe på regnbuekaninene?» sa 
Emma. «Jeg kan gjøre det» sa Aravis. «Ok 
Aravis pass godt på dem da» sa Emma. 
Emma og Lama begynte å gå. Når de var 
nesten hjemme oss Lama, kom de på hva 
Aravis hadde sagt. «Dere må skynde dere, 
alvene kommer» sa Aravis. Emma og Lama 
gikk enda raskere. Det tok litt lenger tid 
enn det de hadde tenkt. De fant ikke 
gulrot, men de fant en salat. «Jeg har ikke 
gulrot, men jeg har salat» sa Lama. «Det 
går fint. Kaniner liker salat, men vi må 
skynde oss. Vi har veldig dårlig tid» sa 
Emma. De tok salaten og løp det forteste 
de kunne.  De løp og løp men de var ikke 
rask nok. 

Lama hev salaten så langt som mulig og 
den kom inn i buret akkurat. Alle 
regnbuekaninene  løp etter salaten. 
«Det var nære på, regnbuekaninene ble 
nesten fanget» sa Aravis. «Vi har ikke tid 
for prat, vi må skynde oss. Alvene er 
fortsatt her» sa Emma. De fortet seg 
bort til feene. Alle feene var våken når 
de kom. «Hva skjedde?» sa Lilly. «Vi har 
ikke tid til å forklare nå, vi har en krig i 
vente» sa Emma. Emma hjalp alle 
sammen opp. «Vet noen hvor 
klementinene er?» spurte Emma. «Ja, de 
er fortsatt med treet» sa Lilly. «Hvem 
kan hente klementinene?» sa Emma. 
«Jeg kan!» sa Lilly. «Vi fortsetter å krige» 
sa Emma. Lilly gikk for å hente 
klementinene. Når hun kom tilbake var 
nesten alle skadet. «Lilly der er du. Hvor 
er klementinene så vi kan bli ferdig med 
krigen?» sa Emma. «Her er de!» sa Lilly 
og tok frem klementinene.



De hev og hev. Alvene sluttet å krige, i 
stedet begynte de å le og le og og klø og 
klø og klø. «Det funker. Nå må vi bare 
drepe alle alvene» sa Emma. De spredte 
seg og de drepte alle alvene. Det var 
ganske enkelt men det var vanskelig å 
finne de inne i slottet. Når de drepte dem 
kom det svart blod ut av dem. De drepte 
alle alvene. 
 «Hvordan skal vi komme oss hjem?» 
spurte Emma. «Vi spør det magiske treet» 
sa Lilly. «Ok. Skal vi gå da?» sa Emma. De 
begynte å gå. Da de var fremme til Sika 
kom mange pufelkaninener å feiret. «Skal 
dere ha en fest, kan vi være med på den» 
sa pufelkaninene. «Hvorfor skal vi ha 
fest?» sa Emma. «Fordi dere vant!» sa 
pufelkaninene. 

Kapittel 11 
Festen

«Ja, å dere kan bli med» sa Emma. «Vi må gå 
nå vi venter på dere på festen når vi har 
kommet oss dit» sa Lilly. «Jeg kommer nå» sa 
Emma. «Sika er du våken?» sa Lilly. «Hva er det 
Lilly?» sa Sika. «Vi vil fly på deg hele veien 
hjem» sa Lilly. «Det kan dere» sa Sika. Alle 
sammen hoppet opp på Sika. «Hade Lama!» 
sa Emma. De begynte å fly. «Hvordan gikk 
krigen?» sa Sika. «Det gikk fint, bare at alvene 
tok alle regbuekaninene» sa Emma. «Det så 
jeg. Jeg tror det var en alantinakanin» sa Sika. 
De flydde over piratene. «Nå trenger vi ikke 
pirater lenger» sa Emma. «Det er sant, vi 
trenger ikke en del som er vårt og det andre er 
alvene sitt. Vi kan ha hele Alantina for oss 
selv!» sa Lilly. «Det er bra, men jeg er fortsatt 
på jordkloden» sa Emma.  
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Da de var fremme var det satt i stand en fest. 
De gikk av Sika og gikk til dronningen. 
«Dronning gjør du alt dette bare for oss?» sa 
Emma. «Ja, dere fortjener det etter dere har 
vært i krig» sa dronningen. «Hva skal vi gjøre 
når alvene har sin del også?» sa Lilly. «Det kan 
vi se på etterpå, men nå skal vi feste!» sa 
dronningen. De gikk ut og festet siden ingen 
hadde gjort det på en lang stund. De hadde 
mange ballonger med bilder av 
regnbuekaniner og store  sandslott som man 
kan være inni. De hadde også mange 
klementiner og regnbuejus, jus farget som en 
regnbue og som har en regnbue i seg og som 
smaker som alle typer jus blandet i en. 

«Den regnbuejusen smaker ekkelt» sa 
Emma. «Det er fordi du som ikke er en 
fe syns den er ekkelt» sa Lilly. «Jeg har 
lyst til å være i sandslottet, det ser 
kjempefint ut» sa Emma. «Det kan vi» 
sa Lilly. De gikk inn i det gigantiske 
sandslottet. 
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«Sandslottet er virkelig stort, det er 
nesten som et helt hus» sa Emma. «Ja, 
det er gigantisk. Vi lager et sandslott 
hvert år» sa Lilly. De fortsatte videre 
innover. Lilly snudde seg. «Hvor er 
Emma?» sa hun og gikk for å lete etter 
Emma.  Emma falt ned på gulvet.  
Hun reiste seg og så seg rundt. «Oi» 
sa Emma «Hvor er jeg?» sa hun 
forvirret. «Å, jeg er jo på mitt eget 
rom.» I Alantina gikk Lilly ut av 
sandslottet og håpet at hun ville se 
Emma en annen gang.  
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