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Du bliver pludseligt vækket af en lyd. Du har puttet dig godt under dynen og kan høre snorkelyde fra 

soveværelset ved siden af… men det er ikke snorkelydene, der har vækket dig. Det er noget andet. Det lyder 

som om nogen prøver at være stille og holde vejret for ikke at vække nogen. Du ligger helt stille, mens du 

lytter efter flere lyde og er lige ved at falde i søvn igen. Øjnene bliver tunge, men pludseligt er lyden der 

igen. Det lyder som bløde sokker, der lister hen over gulvet. Du kigger op over dynen og ser noget du aldrig 

før har set.  

Midt på gulvet er en af dine bamser, ved at kravle op på ryggen af naboens kat. Du bliver så overrasket, at 

du sætter dig op i sengen og stirre på to andre bamser, der allerede sidder på kattens ryg og bamsen der var 

ved at kravle op på kattens ryg vender sig forskrækket og vælter ned. Den lander på hovedet med numsen 

opad.  

 

Hvad gør du nu? 

1. Hvisker et ”hej” under dynen 

2.  Gemmer dig under dynen og lægger dig til at sove igen? 

 

Nr. 2; du falder i søvn med det samme og tror det hele var en drøm dagen efter. Gå til svar nr. 1, hvis du 

alligevel vil høre hvad der sker. 

 

Nr. 1; bamsen, der væltede, kigger op på dig og hvisker ”hej”. Den vender sig om, så den står op. I stirrer 

lidt på hinanden og ved ikke helt hvad i skal sige. Bamserne står så stille, at det er lige før du tror, at det 

hele bare var noget du bildte dig ind. Bamsen der faldt ned lister hen til dig ”Du må ikke sige noget – vi er 

på vej til landet, der ligger på den anden side af døren, der står på den mørke side af månen. Vi skal redde 

feernes land fra den onde goblin konge.” Bamsen tøver lidt… ”vil du med?” 

 

Hvad gør du nu? 

1. Sætter i et hyl, fordi bamser ikke kan tale? 

2. Siger modigt ja? 

 

Nr. 1; Din mor og/eller far kommer susende ind til dig. Trøster dig fordi de troede, at du havde et mareridt. 

Du falder i søvn i deres seng og har glemt alt dagen efter. Men hvis du synes det er for kedeligt, så vælg nr. 

2. 
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Nr. 2; Du lister stille ud af sengen og bevæger dig lydløst, som en ninja, hen til katten.  Katten nyser på dig, 

hvilket er lidt klamt. Bamsen kravler hurtigt op på dens ryg og sammen lister I ind i stuen. Da du er sikker på 

at ingen kan høre jer, spørger du ”hvad der nu skal ske?”. Bamsen fortæller dig at, om lidt vil fuldmånens 

stråler skinne ind igennem vinduet og fordi katten nøs på dig, vil du kunne gå på månestrålen. På den måde 

vil i alle sammen komme op til den anden side af månen hvor døren til feernes verden er.  Du venter 

spændt og et sekund senere skyder en månestråle ind igennem vinduet. Katten med de tre bamser på 

rygge hopper let og elegant op på strålen og forsvinder i samme øjeblik. Du følger efter.  Et øjeblik efter står 

du på den mørke side af månen, katten står ved siden af dig og lige foran dig er der en stor dør, som fører 

ind i et rum fyldt med døre. Døren lyser som var der gemt en million små lys bag ved den. Det er godt. For 

det er meget mørkt på den mørke side af månen. Bamserne hopper af katten, som vender sig om, strækker 

sig, ligger sig til rette ved porten og falder i søvn. Den største bamse kigger på dig ”så er det nu”. I går ind 

igennem døren og står i et rum fyldt med døre. Du kigger dig omkring. Der er simpelthen døre overalt. 

Bamserne går hen og stiller sig foran to døre og vender sig om mod dig ”hvad for en dør, tror du, vi skal gå 

ind af for at komme til feernes land hvor goblin konge er?”. Du kigger på de to døre; den ene er grøn og 

slimet at se på. Det ser ud som om en gigantisk trold har snottet ud over den. Den anden dør er rød og 

selvom du står et stykke fra den så kan du mærke varmen fra døren, som en kogeplade, der har stået tændt 

for længe.  

 

Hvad vælger du nu? 

1. Vælger du den grønne, slimede dør? 

2. Vælger du den røde, varme dør?  

 

Nr. 2; hvis du vælger den røde dør, så brænder du din hånd det øjeblik du røre ved den. Det gør så ondt at 

du begynder at græde. Bamserne bliver meget forskrækkede og skynder sig hen for at puste på den. Du kan 

se at du har fået nogle grimme vabler men mens bamserne puster på dine vabler, holder det op med at 

gøre ondt og vablerne forsvinder. Helt almindelig bamse magi. Du går hen og til den grønne dør. 

 

Nr. 1; du kigger lidt på den slimede grønne dør inden du tager fat i håndtaget. Det er virkeligt klamt og føles 

som om du lige har stikket din hånd ned i en spand med snot. Døren går op og du står nu på en smuk vej. 

Bamserne står ved dine fødder og i kigger jer omkring. Vejen fører så langt ud i horisonten, at den helt 

forsvinder i det fjerne, men du kan se et lille blåt telt ikke så langt derfra. På den ene side af hvor det blå 

telt ligger er der en mark og bagved marken en skov. På marken kan du se en masse grønne og brune telte. 

Det ligner en hel lille landsby og du kan høre nogle trommer og sange. De lyder som krigstrommer og 

krigssange. Bamserne gyser og den mindste bamse hvisker ”der ligger goblin kongens lejer, med alle hans 

soldater. Hvad skal vi dog gøre? Vi er nød til at sørge for at goblin kongen forsvinder ud af feernes land. Han 

må ikke være her! Han skræmmer de små feer og hvis han får fat i dem…” Bamserne gyser og den største 

bamse fortsætter ”… så piller han vingerne af dem, som om de var fluer og spiser dem!”. Du er et klogt barn 

og ved derfor at du får brug for et våben. Et sværd, men hvor pokker finder man sådan et henne? 
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Hvad vælger du nu? 

1. Vil du gå ned til goblin kongens lejer? 

2. Vil du gå lige hen af stien til det lille blå telt? 

3. Vil du gå ind i skoven?  

 

Nr. 1. Bamserne bliver helt stive af skræk og ryster over hele kroppen. Den største bamse kigger bange på 

dig ”jamen du har jo ikke noget våben. De ville slå dig ihjel med det samme og flå bomulden ud af os!”. Du 

lytter til din bamse, kan mærke at du selv bliver bange og vælger så enten nr. 2 eller nr. 3. 

 

Nr. 3; Forsigtig bevæger i jer hen mod skoven, næsten helt uden at tænke jer om. Du kigger lidt på 

bamserne ”vi kan jo altid gemme os lidt i skoven, indtil vi er kommet på en plan. I det mindste kan 

goblinerne ikke se os inde i skoven”. I går næsten lydløst rundt i skoven, som virker som om den bliver 

større og større for hvert skridt i tager. Der ligger en underlig stilhed over skoven, som gør skoven mørkere 

og mørkere hele tiden. Efter at have vandret rundt i flere timer beslutter i jer til sidst for at sætte jer ned og 

holde en lille pause. Bamserne går i gang med at samle brænde til et bål og snart stiger røgen op. Du sidder 

lidt og stirre på flammerne og ved ikke helt hvad du nu skal gøre… for hvor pokker finder man et sværd 

henne, midt i en skov?! Pludseligt lyder der et; ”HOST HOST” og du farer forskrækket sammen. En gammel 

kone dukker frem af skyggerne ”godaften lille ven”. Bamserne hviner op og gemmer sig bag din ryg. ”så 

rolig nu, små venner. Jeg gør ikke noget. Siden du ikke kom hen til mig – så måtte jeg jo finde dig. Det var 

godt nok bøvlet, for i blev jo ved med at vandre rundt på må og få. Det var lige før mine gamle knogler ikke 

kunne følge med og måtte give op”. Det kan godt være, at hun siger at hendes knogler er gamle, men hun 

ser hverken træt eller forpustet ud. ”Hvem er du?” får du fremstammet. ”hmmm… hvem jeg er? ... lad os 

bare sige, at jeg er en af feernes venner. En, der meget gerne vil have goblin konge ud af feernes land, men 

ikke selv har kræfterne til at hjælpe”. Den gamle kone sætter sig ned og tager noget brød frem som hun 

deler med dig og bamserne. I er efterhånden blevet godt sulten, så brødet forsvinder hurtigt. ”… hvis i vil 

vinde over Goblin kongen, så er i nød til at til at finde det magiske sværd Ydrasili, som feerne gemmer i 

spejlenes sø, men før du kan få sværdet skal du bevise, at du er både modig og har et godt hjerte. Feerne er 

overalt i denne skov og indtil nu har de sørget for at du gik i ring. Du ville aldrig finde søen eller sværdet, 

men nu har du spist mit magiske brød og derfor vil skoven nu tillade dig, at finde vej over til spejlenes sø. 

Men husk – du vil blive testet, så tænk dig godt om, uanset hvad du gør”. Den gamle kone rejser sig og går 

”Held og lykke mine små venner.  Og en sidste ting; Den eneste måde man kan besejre goblinerne på, er at 

kappe hovedet af deres konge. De er helt fortabte uden en konge og flygte med det samme. Men han er 

stærk. Meget stærk og omgivet af mange soldater. Så du skal være forsigtig og snige dig ind på ham. Du skal 

ikke løbe skrigende ind i lejeren, for så fanger de dig lynhurtigt… og gobliners ynglingsmad er 

barnenumser”. 

Gå til side 6, afsnit; skoven 
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Nr. 2; du kigger bestemt på bamserne ”vi lister os hen til det blå telt og ser hvad det er for noget? – men vi 

skal være stille så vi ikke bliver opdaget af goblinerne”. Langsomt og stille begynder i at liste jer hen af stien. 

Det går rigtigt godt og i er næsten helt henne ved det blå telt, da en lille fed, grøn og brun, grim goblin 

pludseligt hopper frem fra en busk og går til angreb.  

 

Hvad vælger du nu? 

1. Løber du skrigende din vej? 

2. Går du lynhurtigt til angreb? 

 

Nr. 1; da du begynder at skrige opdager hele goblin lejeren dig, men du og bamserne når lige præcist at 

gemme jer i skoven. Goblinerne holder hurtigt op med at lede efter jer og vil ikke gå ind i skoven. Mens du 

ligger og gemmer dig sammen med bamserne under noget mos, så kan du pludseligt hører fodtrin. Du 

kigger forsigtigt frem og ser en gammel kone som står og griner til dig ”Hej min ven”. Du kravler frem fra 

moset sammen med bamserne. ”det var ellers tæt på hvad? Nå, men et lille råd; næste gang du møder en 

goblin, så bare giv den et ordentligt slag i maven. Sådan nogle gobliner ser måske grumme og farlige ud, 

men de er kun modige, når de kommer i flok. Når der kun er en, er de simpelthen de værste kujoner!”. Den 

gamle kone rækker dig lidt brød ”Her tag en bid brød – det vil hjælpe på humøret”. Du nikker og tager pænt 

imod brødet, som du deler med dine bamser. Du er stadig en lille smule forskrækket og en af bamserne, 

med munden fuld af brød, mumler ”Gid det var magisk brød, så vi kunne blive så stærke, at vi kunne puste 

goblin kongen væk”. Den gamle konge begynder at skralgrine ”Nej sådan virker det desværre ikke. Det 

eneste, der kan dræbte goblin kongen er det magiske sværd; Ydrasili – opkaldt efter det store livstræ”.  

”okay ” siger du ”og hvor finder man så det her magiske sværd?”. Den gamle kone kigger lidt på dig og 

smiler ”du er allerede på rette vej. Inden i skoven bor feerne og bevogter sværdet, som ligger gemt i 

Spejlenes sø og nu hvor du har spist mit magiske brød, vil skoven give dig lov til at finde søen. Men husk en 

ting; det er kun den modigste og den med det reneste hjerte, som vil kunne få Ydrasili. Og en sidste ting; 

Den eneste måde man kan besejre goblinerne på, er at kappe hovedet af deres konge. De er helt fortabte 

uden en konge og flygte med det samme. Men han er stærk. Meget stærk og omgivet af mange soldater. Så 

du skal være forsigtig og snige dig ind på ham. Du skal ikke løbe skrigende ind i lejeren, for så fanger de dig 

lynhurtigt… og gobliners ynglingsmad er barnenumser ”.  

 

Nr. 2; Du slår goblinen i maven og han bliver så forskrækket over dit angreb, at han vender sig om og 

begynder at løbe hen mod goblin lejeren for at advare de andre. Lynhurtigt samler du en sten op, som du 

smider efter ham. Den rammer ham lige i hovedet og han falder besvimet om. Du går hen til goblinen. Han 

er helt væk. Du går nu hurtigt hen til det blå telt, hvor der sidder en gammel kone.  Hun sidder og griner lidt 

”Det var godt klaret. Næsten som om du vidste, at gobliner ikke kan tåle at blive slået i maven. Sulten?” 

Hun rækker dig lidt brød, som du deler med dine bamser. Det er et par timer siden du fik aftensmad, så det 

forsvinder hurtigt. Du kigger lidt på den gamle kone, mens du gumler. Hun ser sej ud. ”Hvem er du?” får du 

sagt med brødkrummer overalt. ”hmmm… hvem jeg er? ... lad os bare sige, at jeg er en af feernes venner. 

En der meget gerne vil have goblin konge ud af feernes land, men ikke selv har kræfterne til at hjælpe”. Du 
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begynder at slappe lidt mere af og smiler forsigtigt til den gamle kone”… hvis i vil vinde over Goblin kongen, 

så er i nød til at til at finde det magiske sværd Ydrasili, som feerne gemmer i Spejlenes sø, men før du kan få 

sværdet skal du bevise, at du er både modig og har et godt hjerte. Feerne er overalt i denne skov og hvis du 

ikke havde spist mit magiske brød, så havde du aldrig fundet Spejlenes sø eller sværdet. Men husk – du vil 

blive testet, så tænk dig godt om uanset hvad du gør”. Den gamle kone nikker hen mod skoven ”du må 

hellere komme af sted inden den lille goblin vågner og alligevel beslutter sig for at slå alarm. Og en sidste 

ting; Den eneste måde man kan besejre goblinerne på, er at kappe hovedet af deres konge. De er helt 

fortabte uden en konge og flygte med det samme. Men han er stærk. Meget stærk og omgivet af mange 

soldater. Så du skal være forsigtig og snige dig ind på ham. Du skal ikke løbe skrigende ind i lejeren, for så 

fanger de dig lynhurtigt… og gobliners ynglingsmad er barnenumser”. I går hen mod skovkanten, der ikke 

ligger så langt fra den gamle kones blå telt.  

 

Skoven 

Efter at du har spist brødet, så begynder du pludseligt at kunne se skoven på en anden måde. Der er faktisk 

underligt stille og lyset skinner støvet ned igennem skovkronerne. Du tager et par skridt og kan ikke engang 

høre dine egne skridt få græsset og bladene til at rasle. Du går forsigtigt fremad. Dine bamser går lige 

bagved dig. De er lidt bange og holder hinanden i poterne. Det virker som om lyset skinner mere igennem 

træernes toppe end andre og noget inden i dig siger, at du skal gå der hvor der er mest lys. Pludseligt hører 

du en lille lyd. Du bliver lidt forskrækket fordi der ellers er helt stille. ”Pip pip pip”… Du kigger dig lidt om og 

ser at der ligger en fuglerede på jorden. Nede i fuglereden ligger der tre små fugleunger, som er alt for små 

til at flyve. Reden må være faldet ned fra træet.  

 

Hvad går du? 

1. Går videre og ignorer fugleungerne? 

2. Prøver at hjælpe de små fugleunger? (læs videre efter svar nr. 1) 

 

Nr.1; Da du begynder at gå videre, begynder den ene af bamserne at græde. ”De stakkel små fugleunger 

dør, hvis vi ikke sætter dem op i træet. Enten bliver de spist af ræven eller dør af sult, fordi deres mor ikke 

kan finde dem”. Det havde du ikke lige tænkt på og skynder dig tilbage for at kravle op i træet og sætte 

fuglerede et sted, hvor moren kunne finde dem igen. 

Du kravler forsigtigt op i træet med fuglereden i hånden. Det er temmelig svært med en hånd og du er også 

lige ved at falde ned et par gange, men det lykkes og da du igen er kommet ned på jorden, får du en stor 

krammer af alle dine bamser og lægger derfor ikke mærke til, at det træ du kravlede op i begynder at lyse 

svagt. Du fortsætter ind i skoven. Det er så smukt og grønt alle steder. Jo længere du kommer ind i skoven, 

jo flere blomster og jo mere fuglesang er der. I er alle sammen kommet i rigtigt godt humor. Det er lige før 

det fortjener en lille sang og du begynder at synge sammen med bamserne; (sang; ”I skovens dybe, stille 

ro”)  



7 
 

I skovens dybe, stille ro, 
hvor sangerhære bo, 
hvor sjælen lytted mangen gang 
til fuglens glade sang, 
der er idyllisk stille fred 
i skovens ensomhed, 
og hjertets længsler tie her, 
hvor fred og hvile er.  

 

Du synger så smukt, at selv fuglene bliver helt stille for at lytte til din sang og da du er færdig med at synge 

står i alle sammen ved kanten af Spejlenes sø. Det må være det smukkeste sted i hele universet og du kan 

godt forstå hvorfor den hedder Spejlenes sø. Vandet er helt blankt og stille. Der ligger en vidunderlig ro og 

du får helt lyst til at ligge dig ned og falde i søvn. Du kigger ned i vandet og kan se et sværd flyde lige under 

overfladen lidt længere ude. Vandet ser meget koldt ud.  

 

Hvad gør du? 

1. Går du ud i vandet for at hente sværdet? 

2. Spørger du en af dine bamser om de vil hente sværdet til dig? 

 

Nr. 2; Vandet ser så koldt ud. ”Er der ikke en af jer der vil hente sværdet?” Du sender bamserne dit 

allerkæreste blik, ligesom når du vil have slik hos mor eller far. Måske virker det på bamser? Men nej. 

Bamserne griner lidt af dig ”Har du ikke set hvad der sker med bamser, når man vasker dem? Vi bliver 

pustet helt op og underlige at se på. Hvis en af os gik ned i vandet, ville vi svulme så meget op at vi slet ikke 

kunne gå”. Nå – så der er vist ikke andre muligheder end selv at gå ned i vandet. Sværdet ser alt for tungt 

ud og ligger for langt ude i søen til at man kan bruge en pind til at tage det med. Gå til svar nr. 1. 

 

Nr.1; Du trækker vejret dybt og sætter foden ud i vandet. Til din store overraskelse, så er det dejligt lunt og 

det virker slet ikke vådt. Det føles faktisk mere som at gå i mudder; lidt tungt og klæbrigt. Da du kommer ud 

til sværdet, går vandet dig til navlen. Du skynder dig at tage sværdet og i samme øjeblik du løfter sværdet 

op over vandoverfladen hører du et væld af små stemmer, der begynder at synge. Du går hurtigt tilbage 

med sværdet. Rundt om hele søen er der blevet tændt en million små lys, som blafre rundt i vinden, som 

små uroer. Da du igen står sammen med dine bamser, ser du at du overhovedet ikke er våd, selvom du 

havde vand til navnen for bare få sekunder siden og du kan også se, at de små lys slet ikke er lys, men små 

flyvende insekter. Et af insekterne flyver helt hen til dig og nu kan du se, at det slet ikke er et insekt, men en 

lille dreng med vinger der skinner. Han griner til dig ”Hil dig! Modige og renhjertet ven”. Luften omkring den lille 

dreng skinner som gyldent støv ”Du bestod vores prøve. Du reddede de små fugleunger og viste, at du ikke kun er godhjertet, men 

også modig. Du er værdig til Ydrasili. På vegne af alle feer takker vi dig”. Den lille fe flyver hen og giver dig det mindste kys på 
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kinden. Det føles som at blive kysset af et par øjnevipper og puf – så er alle feerne væk og du står igen på 

vejen. Du kan se goblinernes lejer.  

 

Goblin lejeren 

Det er blevet aften, men stjerne og månen lyser så klart, at du kan se alt meget tydeligt. Du kan se enkelte 

bål flakke og lyse inde i goblin lejeren, men ellers er der helt stille. Der står et par enkelte vagter rundt 

omkring, men dem kan du sagtens liste dig fordi. Nogen af dem sidder endda og sover. Goblin kongen har 

tydeligvis ikke regnet med, at der ville kunne komme nogen og true ham i hans planer om at overtage 

feernes land. Hvem skulle det da også være… en gammel kone eller de små fjollede feer, som måske kan lidt 

magi, men ikke selv kan eller vil kæmpe. Goblin kongen skal nok få sig en grim overraskelse. Du samler alt 

dit mod, trækker vejret dybt og kigger på dine bamser. 

 

Hvad gør du? 

1. Giver sværdet til dine bamser og beder dem om at liste sig ind i lejeren? 

2. Begynder langsomt at liste hen mod lejeren? 

 

Nr. 1; du rækker sværdet til dine bamser. Det var jo dem der ville hen til feernes land og dræbe goblin 

kongen, så det må jo også være dem der skal dræbe ham. Bamserne tager modigt sværdet Ydrasili, men 

bliver maste helt ned i vejen fordi det er alt for tungt. De får skubbet sværdet til siden. Den mindste af dine 

bamser får helt røde kinder ”Vi vidste slet ikke, at et sværd kunne være så tungt”. Den største bamse 

begynder at skrabe i jorden med en fod og kigger forlegent op på dig ”Du kunne vel ikke tænke dig at 

hjælpe os? Du ved – holde sværdet?”. Du griner lidt. Du ville bare drille dine bamser. Du havde slet ikke 

tænkt dig, at de skulle slås mod goblin kongen. Gå til svar nr. 2. 

 

Nr. 2; I begynder alle sammen langsomt og forsigtigt at gå hen mod goblin lejeren. Allerede inden i kommer 

helt derned bliver i ramt af en sky af lugt, som fis og stegt lever. Den mellemste af dine bamser er lige ved 

at besvime og i holder jer for næsen. Det er virkeligt væmmeligt. Da, i er kommet helt hen til lejeren, lister i 

alle sammen, som et par rigtige ninjaer, rundt om teltene. Midt i lejeren står et kæmpe stort telt, som er 

pyntet med uhyggelige tegn og billeder. De er helt røde, så det ligner blod.  

 

Hvad vælger du? 

1. Går du om på bagsiden af teltet og skære et hul som du kan kravle ind af? 

2. Prøver du at finde et andet telt, for det er sikkert ikke det telt goblin kongen bor i? 
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Nr. 2; Du lister rundt i lejeren i et godt stykke tid, men kan ikke se andre telte som kunne være goblin 

kongens telt. Du går tilbage til det store telt midt i lejeren. Det kan kun være der goblin kongen sover. Gå til 

svar nr. 1. 

 

Nr. 1; Det ville nok ikke være en god ide, at gå ind af indgangen til teltet. Desuden står der to væmmelige 

små gobliner med store sværd og i rustninger. De ser hverken trætte eller sløve ud, ligesom de andre vagter 

du er listet forbi rundt omkring i goblin lejeren. Når man beskytter en konge, så er det nok også kun de 

allerede bedste og mest vågne soldater man bruger. Men hvis du går i kamp med dem nu, så ender du bare 

med at vække hele lejeren og godt nok er du modig og har et magisk sværd, men at slås mod flere hundred 

gobliner på en gang, ville nok ikke være så smart. Forsigtigt lister du dig rundt om teltet og skære et lille 

hul, som du og dine bamser kan kravle ind af. Da, i kommer ind, ser i et bål i midten af teltet og ude til siden 

står der to senge. Den ene står tættere på indgangen til teltet end den anden. Bamserne gemmer sig lidt, 

mens du lister hen til de to senge og kigger på de to gobliner der ligger og sover. De ligner alle andre 

gobliner du har set; Små, grøn-brune, grimme og fede. Problemet er bare, at du ikke ved hvordan goblin 

kongen ser ud, så hvad for en af dem skal du hakke hovedet af først? 

 

Hvad vælger du? 

1. Vælger du den goblin der ligger tættest på indgangen til teltet? 

2. Vælger du den goblin der ligger længst væk fra indgangen til teltet? 

 

Nr. 2; Du lister dig forsigtigt hen til den seng der står længst væk. Det kan kun være den seng, som goblin 

kongen sover i. Det må være en ekstra vagt der skal beskytte kongen. Du står nu helt tæt ved sengen og 

kigger ned på den grimme goblin. Han eller hun… du kan ikke helt se om det er en drenge goblin eller en 

pige goblin. De er lige afskyelige uanset hvad. Men denne der sovende goblin er godt nok noget mere ækel 

end dem du tidligere har set. Den har et næsten helt firkantet hoved, inden hår og store vorter i hele 

hovedet. Du løfter sværdet, trækker vejret dybt og hugger til. Goblin hovedet hopper ud over sengekanten 

og triller ind midt på gulvet. Den anden goblin er blevet vækket af lyden og har sat sig lige op i senge. Den 

kigge underligt på dig, skal lige til at åbne munden for at råbe, da den ser hovedet på gulvet. Den spærrer 

øjnene op, hopper ud af sengen, løber hen mod udgangen af teltet og nu begynder den at skrige. Du 

forberede dig på at der vil komme en masse goblin soldater løbende ind, men det gør det ikke. Det var den 

rigtig goblin du valgte. Du har dræbt goblin kongen.  

Gå til side 10, afsnit; Hjem i seng. 

 

Nr. 1; Du går langsomt hen til den goblin, der ligger i den seng der ligger tættest på indgangen. Du trækker 

vejret dybt og løfter dit magiske sværd Ydrasili. I et hug har du skåret hovedet af den sovende goblin, men 

lyden af halshugningen, har også vækket det anden goblin som sætter sig op med et sæt. Kigger på dig og 

skriger. Det var ikke den rigtige goblin. De to vagt gobliner kommer løbende ind i teltet inden du når at 
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vende dig mod goblin kongen, som er sprunget op af sengen og hurtigt finder en stor uhyggeligt udseende 

økse frem. Du skal nu slås mod tre gobliner på en gang og du kan høre råb og skrig kommer fra lejeren. Alle 

goblinerne er vågnet op. Du stormer hen mod goblin konge mens du råber dit vildeste kampskrig. Goblin 

kongen bliver så forskrækket, at han vælter og du når lige at kappe hans hoved ad, inden de to vagter når 

hen til dig. Da de ser goblin kongens hoved komme trillende, stopper de op som to saltstøtter, kigger på 

hinanden, smider deres sværd på jorden og løber skrigende ud af teltet.  

 

Gå til afsnit; Hjem i seng. 

 

Hjem i seng 

Goblin kongen er død og alle goblinerne løber skrigende og forvirrende rundt i rædsel. De kan ingenting 

uden deres konge og mange af dem er allerede på vej væk fra lejeren. Feerne er atter frie og ikke længere 

truet af de onde gobliner. Du har reddet dem og løst din mission og fundet et fedt magisk sværd. Du går 

tilbage til den grønne slimede dør, men da du åbner den er du ikke tilbage på bagsiden af månen, men i dit 

eget soveværelse. Du er faktisk blevet temmelig træt og hopper med det samme i seng. Alle dine bamser 

putter sig ind til dig og i sover alle efter fem min.  

 

  

 

 

 

 

 


