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Maria leste en bok som het Trollmannens ønske på den 
knirkete gamle sengen. Det var sent og hun var trøtt. Hun 
hadde nattbordlyset på, siden hun var redd for mørket. 
Huset var gammelt og kaldt. Maria la seg ned og sovnet fort. 
Hun våknet og ble veldig varm. Hun åpnet øynene. Hun lå 
på en seng laget av nøtter og blader. Maria hadde på seg et 
fluffy blått skjørt, og var full av pels. «Hva skjer?!» tenker 
hun mens hun ser rundt rommet. «Er jeg et ekorn?! Jippi!! 
Jeg er et ekorn!» «Vent litt, er dette en drøm, dette er 
sikkert en drøm», tenkte hun. Maria begynte å se seg rundt. 
Hun så at døren begynte å åpne seg. Hun gjemte seg bak en 
stor kiste. «Hva er det der», Tenkte hun. Hun kunne ikke 
rope fordi da ville hun blitt sett. Et rart rundt dyr gikk inn 
døra. Det var et ekorn! Maria sitt hjerte banket kjapt. «Jeg 
er så sulten!» Sa ekornet. Han gikk bort til kista der Maria 
gjemte seg bak. Maria sitt hjerte banket enda fortere. Han 
åpnet kista. Det var nøtter i kista! Han lukket kista. 
«Aaahhhh!» Skrek ekornet. Han løp ut døra. Han var 
borte for et minutt eller to. Han kom inn igjen med nøtter i 
armene. «Unnskyld for at jeg tok resten av nøttene!» «Jeg 
liker bare nøtter veldig godt!» «Jeg vil ikke bli fanget!!!!»Sa 
han. Maria var stiv av skrekk.»  
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«Vent, hvem er du?» «Jeg har ikke sett deg før.» Sa han. 
«Øøøøhh» sa hun. «J-jeg heter Maria», sa hun redd. Hun 
sto stille, helt stiv av skrekk. «Hvem er du?» Sa hun redd da 
hun fant ut at dette var faktisk ikke en drøm. «Jeg heter 
Bob.» Sa han vennlig mens han fikset på brillene.  «Hvor 
er vi?» Sa hun fortsatt redd. «Vi er i Linphea.» 
«Linphea?» Sa Maria. «Ja, Linphea», sa Bob. «Jeg har 
aldri sett deg før. Hvor kommer du fra?» «Norge, sa 
Maria.» «Jeg vet ikke hvor det er, men kult!» Hvordan 
havnet jeg her? «Umm jeg vet kanskje» sa Bob. 
«Hvordan!?» Sa Maria. «Veel jeg gikk til den magiske elva 
og…. eller jeg kan fortelle deg snart.» «Skal jeg vise deg 
rundt?» Sa Bob. «Ja!» Sa Maria. Først gikk de til 
soppskogen. Det var gigantiske sopper der, større enn huset 
hennes. Himmelen ble mørk. Det var mye tåke der. Det var 
vanskelig å se. De eneste soppene hun kunne se var lilla og 
blåaktig. Det var små lysende sopper som lyste opp bakken. 
Den største soppen i skogen hadde en dør på seg. Det var 
hvor herr sopp bodde. «Her er vi», sa Bob. «Hva er 
dette?» Sa Maria. «Dette er hvor den beste trollekornet i 
hele Linphea bor.» «Vi kaller han herr sopp men han liker 
ikke det» «Kult!» Sa Maria.

De går inn døren på den store soppen. «Wow», sa 
Maria. Inne var det gamle og mørke tre hyller med 
blomster, urter, nøtter og mange andre rare ting. «Herr 
sopp hvor er du?» «Ikke kall meg det», sa en gammel 
stemme. «Jeg heter Bart, IKKE herr sopp. Jeg er 
mesteren på magi.Vil dere lære litt trollmagi?» Sa han 
mens han rettet på den mørkeblå hatten. «Ja takk!» Sa 
Bob og Maria. 
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Han tok en stor og kald stein skål fram med en matchende 
steinstav. Først tar han litt jordbær frø, og tar oppi 
fiskeøyne. ÆSJ! Tenker Maria. Hun ble helt kvalm av å 
tenke på det. Så tar han snegleslim, og nøtter. Bob lagde 
grimaser. «Nå tar vi alt dette og mixer det sammen.» Han 
tok en liten glasstube fram. Den hadde en grønnaktig farge, 
og tynn konsistens, men han tok bare en dråpe oppi. «Hva 
er det?» Sa de andre i kor. «Dette er noe som jeg ikke kan 
nevne.» «Vi vet aldri hvem som hører på.» «Men men, vi 
er ferdig.» Sa Bart. «Hva gjør den tingen der?» Spurte 
Bob. «Den gjør sånn at du kan fly. Men bare for 15 
sekunder.» «Du trenger bare å ta på det så flyr du.» Bart 
tar magien oppi en glasstube. Han bruker all sin kraft og 
knuser glasstube i bakken. Sopphuset blir fylt med røyk. 
«Aaaahh hva skjer!?» Sier Maria. «Vi flyr.» Sier Bart. 
«Wohooo!» Sier Bob. De fløy rundt og gjorde saltoer. 
Plutselig stoppet magien og de datt mot gulvet. Bob sine 
briller ble helt svarte av aske. Pelsen til Maria var fylt av støv 
fra da de falt mot gulvet. «Det var morsomt!» Sa Maria. 
Skal vi dra videre til skogen?» Spurte Bob. «Okei!» Svarte 
Maria.  

De gikk gjennom skogen hvor Bob bodde. Det var en 
vakker og magisk elv midt i skogen. Sola skinte sånn at det 
var vanskelig å se. «Her er den magiske elva.» «Er den 
magisk?» «Jepp!» Sa Bob. «Hvordan er den magisk?» 
«Vel, den kan oppfylle et ønske når du drikker det.» 
«Kan jeg ønske meg noe?» Sa Maria. «Jepp», sa Bob. 
Maria drikker det. Hun ønsker seg en sandwich. «Hva 
ønsket du deg?» Sa Bob. En sandwich detter ned fra lufta. 
Den faller ned i hendene hennes og hun tar en stor bit. 
«En sandwich», sa hun med munnen full av mat. «En 
sandwich?!» Sa Bob sint. «Ja…,» sa Maria. «DU 
KUNNE JO REDDE HELE LANDSBYEN!» «Hæ, jeg 
skjønner ikke?» sier Maria. «Følg meg» sier Bob. De gikk 
gjennom skogen i flere minutt. De begynte å se noen små 
hus som ser ut som nøtter. «Wow, hvor er vi nå?» Sier 
Maria. «Vi er i landsbyen.» Det kommer en kald luft og 
det føles ut som at noen er der. Hun går fra hus til hus og 
ser gjennom vinduene. «Men, hvor er de andre?» «Det 
er det jeg har prøvd å fortelle deg! De har blitt tatt til 
fange av den dumme Bernt. Han har tatt til fange alle 
ekornene i landsbyen og bruker de nå som slaver.»
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«Hvem er Bernt» spør Maria. «Det er den dumme 
trollmannen som er et menneske. Han kom hit da han var 
yngre. Han var veldig snill før, men nå har han lyst på makt 
bare fordi vi hjalp han ikke med å lage mat.» «Hvorfor er 
ikke du tatt til fange?» «Det er bare de som bodde i 
landsbyen som ble fanget, siden det var det han ønsket seg 
da han var ved den magiske elva.» Maria føltes lei seg, fordi 
hun visste ikke hvordan hun kunne hjelpe. «Vi må hjelpe 
dem!» sier Maria.

«Ja, men hvordan?» sier Bob. «Ja, det er et godt spørsmål. 
Vi kan jo…. dra til Bart og spørre om han har noen ideer.» 
De drar til Bart. Det var mye lettere å gå gjennom tåka 
denne gangen. De kom til den gamle mørke døra. Bank 
bank. Maria banket på døra. Ingen svarte. De åpnet døra 
sakte. «Bart, halloooo….» sa Bob. De gikk inn og begynte å 
se. «Hva er dette?» Sa  Bob. Det var et gammelt papir med 
løkkeskrift. Jeg har dratt på ferie til et annet rike. Kommer 
tilbake om en uke, sto det. «Ser ut som han har glemt å 
henge den opp på døra.» sa Maria. «Ja ser ut som det.» Sa 
Bob. «Vent litt, sa Bob. Han tok fram den kalde stein 
skålen. «Hva var det han Bart brukte da han laget 
trylledrikken?» spurte Bob. «Jordbærfrø husker jeg». Sa 
Maria. «Var ikke det også snegleslim?» sa hun. «Ja!» Sa 
Bob. «Jo, det var nøtter og fiskeøyne.» sa Bob. «Men var 
ikke det noe annet i tillegg?» sa Maria. «Ååå jaa, men hva 
var det?». De tenkte lenge. Etter et par minutter hørte de en 
skarp lyd. «Ææ hva var det!?» Sa Maria litt for høyt. 
«Hysj!» Sa Bob med hviskestemme. De hørte latter 
utenfor. «Gjem deg!» Sa Bob. Maria gjemte seg bak en 
gammel trapp som var helt bakerst i sopphuset. Det var 
mange bokser og kofferter der.
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Litt lengre unna var det en koffert som var åpnet. Hun 
snek seg bort dit og så inni kofferten. «Bob! Jeg fant den 
siste ingrediensen!» «Hysj!» Sa han. Plutselig skvatt døra 
opp. Det var Bernt. Den slemme trollmannen. Han tok 
tryllestaven sin fram og begynte å se seg rundt. «Hallo? Er 
noen her?» sa Bernt. Han gikk opp trappene. Bob gjemte 
seg oppi en koffert som var på kanten av trappa helt øverst 
i sopphuset. Etter Bernt var ferdig med å se i den øverste 
etasjen, snudde han seg for å gå ned igjen. Plutselig 
snublet han i kofferten Bob lå i, og begge datt helt ned 
trappa. «Oww!» sa Bernt. Bernt gikk ut i sinne. Han 
lukket døra så hardt at det kom smuldring fra taket siden 
huset var ganske gammelt. Maria løp ut fra under trappa. 
«Bob, hvor er du!?» «MmMmMm» det kom lyder fra 
kofferten. Maria åpnet kofferten. «GÅR DET BRA?!» 
«Jada, jeg gjør dette hele tiden.» «Umm, okei...» De 
gikk bort til bordet der de lagde trylledrikken. De tok 
oppi en dråpe med den rare grønne tingen. Poff, sa det da 
de tok det oppi. Rommet ble fylt med støv igjen. «Sånn, 
nå kan vi redde de andre» sa Maria. «Vi kan bruke dette 
kartet til å finne veien», sa Maria. «Nei nei, jeg kan 
veien.»  

«Har du vært der før?» Spurte Maria. «Nei… det er på 
veien til nøttelagret mitt.» «Ååå, var det der du dro og kom 
tilbake igjen med nøtter i hendene dine?» «Kanskjeeee det 
ja.» «Okei. Vel vi burde dra og redde de andre nå» svarte 
Maria. «Jepp» sa Bob.
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De gikk ut døra og begynte å gå. Etter 5 minutter så de 
masse tåke. Gresset ble til lilla jord og trærne var stygge og 
veldig gamle. Ingen av trærne hadde blader på seg. 
Plutselig begynte de å se en stor skygge. Da de kom 
nærmere og nærmere så kunne de se hva det var. «Er det 
et slott?» spurte Maria. «Ja, det er det» sa Bob. Da de sto 
utenfor slottet kunne de se Bernt. «Gjem deg!» Sa Bob. 
Bernt virket sint. «Hysj!» ropte Bernt. Etter Bernt 
forsvant snek Bob og Maria seg bort til den store buede 
tredøra. Bob prøvde å dytte døra åpent. Det funka dårlig. 
«Se, et vindu er åpnet!» sa Maria mens hun gikk bort til 
vinduet. Vinduet var smalt og firkantet. Hun greide 
akkurat å komme seg gjennom vinduet. Bob kom inn rett 
etter henne. Vinduet var litt høyt oppe, så han falt rett 
mot gulvet. De var i en lang gang, og veggene var store 
steiner som det er i et gammelt slott. De snek seg gjennom 
gangen helt til de kom til en dør. Døren gikk ut til plassen 
der alle ekornene var.
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«Se, der er alle de andre!» Sa Bob. «Oj, det var mange» sa 
Bob. «Jeg visste ikke at det var så mange i landsbyen.» Det 
så ut som at det var minst 100 ekorn der. «Men hvordan 
skal vi redde dem?» spurte Maria. «Det burde vi ha funnet 
ut før vi kom hit-» «AHA!» sa Bernt. Han kastet et nett 
over dem og viftet med staven. De svevet bort til der alle de 
andre ekornene fra landsbyen var.  «Ugh Bob. Nei Bob.» 
Folk virket irritert på at Bob var der. «Hva har du gjort nå 
da Bob?» Sa et rart trehodet ekorn. «Vi har kommet for å 
hjelpe.» «Og hvordan skal dere hjelpe oss?» sa det rare 
ekornet igjen. «Ehmmm» sa Bob. Maria begynte å se i 
lommene på skjørtet hennes. «Jeg har det!» sa hun.



 Hun tok opp trylledrikken. «Her er planen. Jeg knuser 
denne i bakken. Etter det flyr vi opp og ut av slottet.»  
«Som at det kommer til å funke!» sa det trehodede 
ekornet. «Joda, det kommer til å funke.» «1….2….3….GÅ» 
Maria knuser den i bakken, røyken var enda verre denne 
gangen. Den luktet som brente hus og den spredde seg 
rundt hele slottet. Etter røyken forsvant begynte de å sveve. 
Alle kjappet seg ut av slottet. Bob drev og gjorde saltoer 
igjen, helt til han falt mot bakken da. «Vi er friii» ropte en 
av ekornene. Bernt gjorde seg klar til å gjøre noe med staven 
sin. «Jeg har deg nå!» Bob plukket opp et knust speil som 
lå på bakken. Da Bernt skjøt på Bob så vendte Bob speilet 
mot Bernt. Strålen fra staven traff speilet og gikk tilbake på 
Bernt. Boom! sa det da strålen traff Bernt. Lyset var så sterkt 
at det svidde i øyene til alle ekornene. Lyset ble svakere og 
svakere helt til det forsvant. «Hvor er han?!» sa Maria  «Er 
det han?» Det var en liten rotte på bakken med hatt. «Jaa, 
se han har den lille hatten!» sa Bob. «Ooooo namm.» sa 
Anna Banana, et av de trehodede ekornene. Hun plukket 
opp Bernt og spiste han. «ÆSJ!» Sa Madde Padde og Alma 
Palma, de to andre hodene på det trehodedeekornet.
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«Vi klarte det!» sa Maria. «Takk Maria» «No 
problemo :)» sa hun. Det begynte å lyse rundt Maria. 
«ÆÆÆ, hva skjer!» Det lyser skikkelig. Plutselig våkner 
hun opp på det gamle rommet hennes. Det føltes ut som 
om hun hadde våknet opp av en dyp drøm. Det kommer lys 
fra vinduet. Hun ser ut. Det store tykke treet som var nesten 
helt dødt hadde en liten dør på seg. Maria håpet at det var 
døren til Linphea, siden livet hennes på jorda var ikke like 
spennende siden hun hadde ingen venner. Hun kjappet seg 
ned den gamle trappen som manglet et par planker her og 
der. Hun åpnet den knirkete døra og gikk ut. Døra ble 
svakere og svakere. Maria løp bort til treet. Akkurat da hun 
skulle ta i døra forsvant den. Maria begynte å tenke på alle 
de tingene hun kom til å savne i Linphea. Bob, den fargerike 
naturen og spesielt magien. Hun gikk tilbake til rommet 
hennes. Da hun skulle legge seg så hun noe rart. En bok som 
het «Det magiske treet» lå på sengen. Hun syntes det var 
rart siden treet i hagen hadde en dør på seg. Akkurat da hun 
tok på den kom det et skarpt lys fra vinduet igjen. 
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Hun kjappet seg ut. Hun så døren igjen bare at den lyste 
skikkelig. Hun tok på det humpete trehåndtaket og åpnet 
døra. Hun presset seg gjennom døra siden den var veldig 
liten. Hun kom seg gjennom døra. Hun datt ned en 
glødende tunnel.  
«AHHHHH» hun skrek på toppen av lungene hennes. 
Plutselig kunne hun se noe grønt. Hun landet på gresset. 
«Er jeg tilbake i Linphea nå?» Tenkte maria. Hun så et tre 
med en dør på. Det måtte være Bob sitt hus. Hun gikk sakte 
bort til døra. Hun banket på. Ingen svarte. «Nei men er du 
tilbake?» Spurte en stemme bak henne. Hun snudde seg 
rundt skremt. «Bob! Jeg er tilbake ja. Hvordan kom du hit 
da?» «Jeg vet ikke helt.» «Alt jeg vet er at jeg tok på en bok 
som jeg aldri hadde sett før og da kom det en liten dør på 
treet i hagen min» sa hun litt for kjapt. «Ååå nå vet jeg, 
Bart har gjort sånn at hver gang du tar på den boka kommer 
det en portal inn hit. Så når du vil komme på besøk kan du 
ta på boka å komme inn.» «Kan jeg?!» «Ja det kan du» sa 
han. «Tusen takk», sa hun fylt med glede. «Men hvordan 
kommer jeg tilbake da?» «Alt du gjør er og åpne boken å si 
«Jeg vil hjem». Da skal du komme deg hjem igjen.» «Okei 
takk!»  

«Kan jeg dra hjem etterpå jeg vil se rundt i byen?» «Jaa følg 
meg!» Bob viste henne rundt i hele byen. Hun kom til han 
minst tre ganger i uken.  
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