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雨の日

Det var en regnfull dag i 1637, den 13 år gammel 
jenta Emilia var ute i skogen med hunden sin.  
Emilia er en snill og smart jente. Emilia elsker 
også å leke i skogen med hunden sin Yuto som er 
en Berner sennenhund som er svart, hvit og brun. 
En regnfull natt gikk hun i en liten gate i Japan 
som heter 毒 (doku). Emilia gikk i de trange gatene 
til huset sitt som har knuste vinduer, ødelagt tak 
og hull i veggene. Når hun kom frem gikk hun 
sakte mot døren og åpnet den, det var mørkt der 
inne. Emilia var veldig trøtt etter en lang dag med 
å leke med Yuto i skogen. Så Emilia bestemte seg 
for å legge seg. Hun gikk opp de gamle trappene 
som det knirket i. Etter det gikk hun til rommet 
sitt å la seg. Neste dag våknet Emilia etter å ha 
hørt et forferdelig skrik. Emilia løp til vinduet sitt 
for å se hva som skjedde. Det var ingen der. Emilia 
kledde på seg en grønn t-skjorte og en svart shorts. 
Hun gikk ned trappene å snublet! Emilia fikk et 
svart merke på hånden sin, *痛い (itai) Yatta! Det 
går sikkert bedre etterpå tror jeg,* sa Emilia. 
Emilia gikk ned igjen og bestemte seg for å gå til 
skogen å leke med hunden sin Yuto siden hun 
kjedet seg. Hun gikk til døren sin og var på vei til 
skogen. 
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Hun gikk og gikk helt til hun kom til 
skogen. Det var mange blader på 
bakken som var i mange forskjellige 
farger. Det begynte å regne. Emilia 
holdt Yuto i armene sine, så hørte hun 
en lyd. Emilia syntes det hørte ut som 
hund, bare dypere og høyere. Emilia 
skulle gå hjem siden det begynte å 
regne, og fordi det ble litt mørkt. Hun 
var på vei ut av skogen, men hun følte 
at noe så på hun. Emilia så seg rundt, 
og når hun så opp så hun en rar 
skapning! Den hadde rare horn og  
kropp som et menneske, men også en 
edderkopp. Emilia løp så fort som hun 
kunne. *AHHHHH!* ropte Emilia. 
Emilia måtte gjemme seg. Emilia 
bestemte seg får å gjemme seg bak et 
tre. Hun så skapningen løpe forbi. Hun 
kunne gå fram nå. 6



Emilia skulle på vei ut av skogen men hun så 
et trehus. *kanskje det er noen som kan hjelpe 
meg,* tenkte Emilia. Hun så en stige som førte 
opp til trehuset. De klatret opp og det var 
kjempemørkt. Yuto ble nede siden han kunne 
ikke klatre opp, Huset var brunt, skittent og 
gammelt. Emilia kom seg opp til trehuset å 
åpnet en dør. Det var masse støv rundt 
omkring. *Det ser ut som det ikke har vært 
noen her på over 100 år!* tenkte Emilia for seg 
selv. Hun gikk rundt i trehuset en liten stund 
og fant en dør. Det sto ikke åpne! Emilia lurte 
på hva som var der inne. Hun endte opp med å 
ikke åpne døren. Emilia skulle dra hjem siden 
trehuset ikke var så stort. Hun åpnet døren til 
trehuset, men når hun så ned var ikke  Yuto 
der. *Kanskje han dro hjem,* sa Emilia. Hun 
holdt fast i døråpning og kom halvveis på 
stigen. Stigen var løs. Hun prøvde å klatre helt 
ned men stigen holder på å falle, *AHHH,* 
skrek Emilia. Stigen falt ned på bakken! 
Emilia besvimte.
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Alle dvergene gikk i et rom og snakket om noe. *Snakker hun 
ikke om en Himei?* spurte Almapalma. *Jeg tror det ja,* 
svarte Juli Muli. *Men hvordan kan en Himei se et menneske? 
Det har ikke skjedd på mange år!* sa Madde Padde. *Ingen 
mennesker kan komme hit!* sa Nataniel Padaniel. De 10 
dvergene gikk ut av rommet og spurte Emilia om hun kunne 
forklare flere detaljer om skapningen. * Vel den hadde en kropp 
også som en menneske og det så ut som at den hadde sprekker 
i hodet sitt.* forklarte Emilia. *Det er en Himei. Det er et 
monster* forklarte Anna Banana. *SHHH! Du skal ikke si det 
Anna Banana!* skrek Nitapita. *En Himei? Hvorfor kunne 
dere ikke fortelle meg det?* spurte Emilia. *Ingen mennesker 
skal vite at magi finnes* sa Thomas Avokado. *Du kommer 
deg heller ikke hjem Emilia* sa Anna Banana. *ANNA 
BANANA!* skrek alle dvergene. *Kommer jeg ikke hjem? Jeg 
må jo komme hjem!* sa Emilia. *Du kan ikke komme hjem 
Emilia, det er lederen av Himei. Han heter Zangarn og du 
kommer ikke ut fra denne verdenen* sa Madde Padde. *Er det 
ingen vei ut fra denne verden?* * Vel det er en vei ut da...* 
svarte Nitapita.  Dvergene og Emilia lagde en plan for å 
bekjempe Himei og lederen deres. De brukte timer for å lage 
planen og endelig ble ferdig. De måtte finne ting til å bekjempe 
Himei og lederen deres. De fant fram ting de trengte og var 
klar til å bekjempe Himei og lederen Zangarn. Emilia og 
Nitapita hadde tryllestaver, Juli Muli har en stekepanne, Ella 
Snella har en stor øks. Anna Banana har en magisk trompet, 
Madde Padde har en magisk tennisracket, Thomas Avokado 
har en dødelig avokado som har en dødelig avokado gass som 
man kan dø av og Jarl Oscar Padoscar, Nataniel Pandaniel, 
Sophie Dofy og Almapalma har sverd. De gikk ut av treet til 
de 10 dvergene og var på vei.

Hun våknet opp etter en lang stund. Emilia reiste seg 
opp. Hun så ikke trehuset lengre. Hun gikk rundt i 
skogen helt til hun fant et svært tre! *woah, det er det 
største treet jeg har sett noen gang!* sa Emilia. Hun så 
nærmere på treet og fant en dør. Emilia banket på 
døren. *er det noen her? Hallo?* sa Emilia. Ingen 
svarte. Hun åpnet døren og gikk inn. Det var veldig 
mørkt. Plutselig skrudde lyset seg på. *Er det noen her 
inne?* sa Emilia. Hun snudde seg rundt og så 10 små 
dverger. *uhm hallo, jeg heter Emilia. Hva gjør alle 
dere dverger her?* sa Emilia. * Jeg heter Madde Padde. 
Dette er Anna Banana, Almapalma, Ella Snella, Sophie 
Dofy, Juli Muli, Jarl Oscar Padoscar, Nataniel 
Padaniel, Nitapita og Thomas Avokado. Men hvordan 
kom du hit?* spurte Madde. *Jeg var ute i skogen med 
hunden min, men plutselig fant jeg et trehus. Så jeg 
tenkte at det var noen som kunne hjelpe meg siden det 
gjør litt vondt i hånden min, men når jeg gikk inn var 
det ingen der. Etter det gikk jeg litt rundt i trehuset og 
det var en dør som sa ikke åpne! Det var litt rart, men 
jeg åpnet ikke døren. Men jeg gikk ned igjen og stigen 
falt sånn at jeg besvimte og da komme jeg hit og gikk 
litt rundt.* svarte Emilia. *Men hvor lenge skal du 
være her Emilia?* spurte Anna Banana. *Jeg vet ikke, 
men jeg tror det ikke blir så lenge. Har dere noen gang 
sett en rar skapning som har rare horn og kropp som et 
menneske, men også en edderkopp?* spurte Emilia.
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*Nå må vi gå en lang stund i mørket* sa Jarl Oscar Padoscar 
og begynte å gå. Emilia og de 10 dvergene gikk en lang stund 
før de hørte en rar lyd. Lyden hørtes ut som en mørk pusting, 
den hørtes sur ut og ikke vennlig. *Dere hørte det også ikke 
sant?* sa Jarl Oscar Padoscar. * Ta fram våpnene deres, det er 
sikkert en Himei* hvisket Nitapita. Alle dvergene og Emilia 
tok fram våpnene sine og var klare til å angripe. De hørte at 
pustingen ble intens. Lyden kom fra høyt oppe. Den må ha 
vært i et tre *Emilia! Bruk tryllestaven din, du må prøve å 
drepe Himeien!* sa Nitapita. *Hvordan bruker jeg denne 
egentlig? Hva skal jeg si Nitapita?* * Si babushka!* 
*Babushka!* Når Emilia sa dette forsvant Himeien med et poff. 
*Nå må vi fortsette, ellers kommer dette til å ta lang tid* sa 
Madde Padde. Det ble dag igjen med regn og torden ute på øya 
til Zangarn. De gikk en stund før de så at det var et gjerde 
som blokkerte dem. *Søren! Ella Snella du må slå gjerde ned!* 
ropte Almapalma *Ja da!* Ella-Snella tok ut den store øksen 
sin fra den røde ryggsekken sin. *Gjerdet er alt for hardt, har 
vi noe annet?* *Hva om alle sammen bruker tingene sine på 
gjerde samtidig, det vil sikkert virke,* sa Thomas Avocado. De 
10 dvergene og Emilia fant fram våpnene sine. *1, 2, 3!* ropte 
Nataniel Padaniel. Alle sammen slo, kastet og blåste våpnene 
på gjerde. *Se! Den blir ødelagt! Bare bittelitt til, * ropte 
Emilia. *Gjerde ble ødelagt! Vi klarte det!* sa Anna Banana 
stolt. *Nå er det bare litt til så er vi fremme,* sa Almapalma. 
De hadde gått en lang stund men var fortsatt ikke fremme. 
*Når er vi fremme? Jeg er sliten.* Klaget Juli Muli *Vi er snart 
fremme bare litt til.* sa Almapalma

De gikk kjempe langt, helt til de fant en gammel 
dame ved en båt. *Kan jeg hjelpe dere?* *Vi 
trenger å bekjempe Himei og lederen Zangarn, 
fordi denne jenta trenger å dra hjem til den 
normale verdenen sin* sa Almapalma til den 
gamle damen. *Dere er jo for ung til å dø. Ingen 
har noengang klart å drepe en Himei, så det tror 
jeg kommer til å være vanskelig. Men jaja, stig 
om bord.* Emilia og de 10 dvergene reiste over 
det dype vannet helt til øya der hvor Himei, 
Zangarn og andre rare skapninger var. Det ble 
mørkt når de kom frem. *Vel, håper dere har en 
fin tur og forhåpentligvis ikke dør* sa den gamle 
damen og reiste tilbake.
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.* *Men vi må være forsiktig ellers kommer vi til å 
vekke en Himeien,* sa Ella Snella. *Hvis noe har 
skjedd kom foran slottet,* sa Thomas Avokado. De 
10 dvergene og Emilia gikk inn på det gigantiske 
slottet. *Vi bør gå to sammen ellers kommer det til å 
ta lang tid før vi finner Zangarn og bekjemper han,* 
sa Sophie Dofy. Ella Snella går med Almapalma, 
Sophie Dofy går med Thomas Avokado, Nitapita 
går med Emilia, Jarl Oscar Padoscar går med 
Nataniel Padaniel, Madde Padde går med Juli Muli 
og Anna Banana går alene siden hun skaper kaos. 
Alle begynte å gå. Sophie Dofy og Thomas Avokado 
kom først til en kjempestor dør som er laget av tre 
med et vinduet i midten. *shh, du må være stille 
ellers kommer vi til å vekke en Himei og da kommer 
flere Himeier så da kan vi dø,* sa Thomas Avokado. 
*Jeg sa ingenting!* Thomas Avokado hørte en dyp 
stemme som sa, *Alarmen gikk av noen par 
minutter siden, har noen av dere trykket på den?* 
*Jeg tror ingen har trykket på knappen. Jeg sverger 
Zangarn, men jeg tror ingen kan komme helt hit. 
Ingen vet om den hemmelig trappen.* sa en annen 
stemme. *Jeg tror Zangarn er inne der,* sa Thomas 
Avokado. *Du tror? Jeg vet at Zangarn er der inne. 
Vi må komme oss vekk!* sa Sophie Dofy. Thomas 
Avokado og Sophie Dofy begynte å gå ut.

De gikk en stund til. De stoppet opp, det 
var noe som blokkerte veien. Madde Padde 
spurte, *Hva er det der?* *Det ser ut som 
en stor stein* sa Anna Banana. Ella Snella 
sa, *Det er et stort fjell.* Almapalma sa, 
*Vent! Jeg er ganske sikker på at Zangarn 
er der oppe!* *Men må vi ikke klatre opp? 
Det ser skummelt ut,* sa Thomas 
Avokado. *Det er trapper der borte* sa 
Sophie Dofy. Alle sammen gikk til 
trappene. Anna Banana sa *Skal vi gå opp 
de store trappene?* *mhm det skal vi,* sa 
Nitapita. *Følg etter meg,* sa Emilia. De 
gikk opp trappene å kom halvveis. *Dette 
er slitsomt, kan vi ta en pause Emilia?* 
spurte Juli Muli. *Nei vi må fortsette! Hvis 
vi stopper nå kan jeg aldri dra hjem.* De 
begynte å gå igjen og var snart på toppen 
av fjellet. Almapalma sa, *Vi er på toppen! 
Det vi må gjøre nå er å finne Zangarn

13 14



Da var det Anna Banana som sto i et rom alene med en 
trompet. *Jeg fant en til knapp!* Anna Banana trykket på 
knappen. *Lyden er så høy!* ropte Anna Banana. Hun 
hørte en lyd som sa LØP UT FORT! *Det må være Emilia 
som roper, men jeg kan bare gå mens jeg spiller musikk.* 
sa Anna Banana rolig. Hun gikk ut av rommet mens hun 
spilte klassisk musikk. *ANNA BANANA KOM NÅ!* 
ropte Emilia med en sint stemme. *alle sammen må gå ut 
av slottet umiddelbart.* De 10 dvergene og Emilia var 
foran det store slottet med våpnene sine. Madde Padde sa 
*bruk våpnene deres fort!* *Hvem er du? Hva gjør du her?
*  sa en mørk rar stemme. *Jeg er Anna Banana og vi skal 
komme oss ut av denne magiske verden Zangarn!* *Hvis 
dere har lyst til å rømme må dere drepe meg først.* 
Nitapita sa *Oja? Babuska!* *Babuska kommer ikke til 
virke på meg altså. Dere kan ikke drepe meg* sa Zangarn 
mens han gikk vekk. *Det må jo være en vei* sa Emilia. 
*Må vi ikke drepe alle Himeiene først?* sa Thomas 
Avokado. *Det er sant, vi kan ikke drepe Zangarn først, 
han er den sterkeste* Sa Ella Snella. *Men det er alt for 
mange, jeg kommer til å dø!* sa Juli Muli. *Det går fint. 
Det vi må gjøre nå er å drepe Himeiene sa Nitapita. *Anna 
Banana du må gå inn i slottet å trykke på knappen!* sa 
Almapalma. *Greit.* Anna Banana gikk inn i det samme 
rommet hun var i når hun trykket på knappen ista. 
*Knappen er ikke her? Den var jo her sist* Anna Banana 
gikk ut igjen og fortalte at ikke knappen var der.

*Da kan du spille høy musikk på trompeten 
din* sa Nataniel Padaniel. *Rock musikk?* 
spurte Anna Banana. *Ja, de hater rock 
musikk!* sa Nitapita. Anna Banana tok fram 
trompeten sin og begynte å spille. *Himeiene 
kommer!* Ropte Sophie Dofy. Alle tok fram 
våpnene sine og stod klare. Himeiene kom 
løpende ned fra en klippe. Helt bakerst gikk en 
gigantisk Himei, på ryggen dens var Zangarn. 
Han satt ikke bare på ryggen til Himeien, men 
også på en gullstol. *Dere er fortsatt her. Dere 
dverger kan ikke drepe meg* sa Zangarn med 
en ond stemme. *Jeg er ikke dverg Zangarn* sa 
Emilia. *Du ser ut som en dverg som aldri kan 
drepe meg. Drep dem imens jeg tar et 
boblebad* sa Zangarn strengt mens han gikk 
inn til slottet igjen. *Ja mester* sa en Himei.
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*Vi dreper Zangarn til sist, men nå har vi en mulighet 
til å drepe Himeiene* sa Juli Muli. *Vent, hvor er 
Himeiene?* spurte Nataniel Padaniel. Anna Banana 
snudde seg sakte rundt. *AHHHH!* Anna Banana løp 
til trappene å gikk ned fort. *Vi mistet Anna Banana, 
nå er det bare oss* sa Madde Padde. *Ingen bryr seg, vi 
må drepe Himeiene og bekjempe Zangarn* sa Ella 
Snella sint. *Emilia snu deg rundt!* sa Almapalma. 
*Babuska!* Himeien falt ned på den harde bakken. 
*Det var nærme, men nå må vi drepe alle de andre 
Himeiene!* sa Nitapita. Flere Himeier løp ned en 
klippe. *Thomas Avokado bruk Avokado bomben din!* 
skrek Nitapita. *BOOOM!* *Da var det gjort, men vi 
må enda drepe flere!* sa Thomas Avokado. De 9 
dvergene og Emilia kastet, kuttet og siktet på 
Himeiene. *Det hadde vært fint hvis Anna Banana 
kunne hjelpe til* sa Sophie Dofy. De kunne høre 
musikk. *Hvorfor spiller noen musikk akkurat nå?* sa 
Nataniel Padaniel. *Det kan ikke være Anna Banana, 
hun dro jo for lenge siden* sa Jarl Oscar Padoscar. 
*Nitapita pass på, det er en rar Himei bak deg!* sa 
Madde Padde. *Babuska!* Anna Banana falt ned på 
bakken. *Det er ikke en Himei det er Anna Banana! 
Emilia, Thomas Avokado, Ella Snella, Juli Muli, Jarl 
Oscar Padoscar og Nataniel Padaniel dere må passe på 
Himeiene så vi ikke dør! Vi andre skal se om Anna 
Banana er ok* sa Madde Padde.

*Anna Banana min dumme venn. Vi 
kommer til å savne deg* sa Madde 
Padde. *Dere må komme vi  har 
snart drept alle sammen!* sa Ella 
Snella. *Vi kommer!* sa Madde 
Padde. *Madde Padde ta trompeten 
til Anna Banana! Våpenet ditt er 
ikke så bra uansett* sa Nitapita. 
*Dust.* De går tilbake for å krige. 
Juli Muli sa *Vi har snart drept alle 
Himeiene! Bare litt til!* Det gikk en 
stund til og de var fortsatte å krige. 
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Plutselig begynte det å regne. *Hva 
skjer med Himeiene? De smelter jo!* 
sa Ella Snella. *Himeiene tåler ikke 
vann!* Emilia sa *Da er det bare 
Zangarn igjen.* *Jeg tror jeg ser 
han på en gullstol inne på slottet 
hans* sa Jarl Oscar Padoscar. De 9 
dvergene og Emilia går inn på det 
store slottet hans. *Hvordan kan 9 
dverger og en person drepe tusenvis 
av Himeier?*  sa Zangarn. *Nå som 
du er svakere kan vi bekjempe deg!* 
sa Emilia. *Hvis vi bruker alle 
våpnene kan vi drepe Zangarn!* sa 
Almapalma. De 9 dvergene og 
Emilia bruker våpnene sine på 
Zangarn. Han faller på bakken.
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*Vi klarte det! Vi drepte Zangarn!* sa Emilia glad. 
De 9 dvergene hoppet og smilte. *Jeg hørte det var 
en portal som du kan gå igjennom* sa Nitapita. 
*Hvor er portalen da?* spurte Nataniel Padaniel. 
*Jeg hørte portalen var i et rom her i slottet* sa 
Nitapita. *Følg etter meg* sa hun. De gikk opp noen 
trapper til et rom som sa ikke åpne. *Det må være 
inn her* sa Nitapita. De går inn i rommet. *Der er 
portalen! Du fant den!* sa Madde Padde. *Men da 
må jeg dra. Jeg kommer på besøk da!* sa Emilia. 
Før Emilia gikk inn i portalen banket det på døren. 
*Hvem er det?* spurte Emilia. *Jeg vet ikke, men det 
kan ikke være Zangarn eller en Himei* sa Sophie 
Dofy. Døren åpner seg. *Hei, Hei!* sa en stemme. 
*Anna Banana? Vi trodde du var dø?* sa Madde 
Padde. *Jeg er dø, men jeg er et spøkelse* sa Anna 
Banana. *Jeg ville også si hadet!* Emilia vinket til 
de 10 dvergene og dro avgårde. *Hvor er jeg?* sa 
Emilia. Hun gikk ut. *Jeg er i trehuset! Det var en 
portal i rommet hvor det sto ikke åpne!* sa Emilia. 
Hun gikk ned fra trehuset og begynte å gå. Hun 
gikk helt hjem til huset sitt og gikk inn. *Yuto! Du 
er her!* sa Emilia. Det var historien om reisen til 
den magiske verden. 

終わり
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