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Kapitel 1

Gollim gick hem från skolan. Han hade blivit mobbad av AB

mobbinggäng. Det hade doppat hans mössa i toan. När han

var hans mamma arg för att han hade kommit försent till sk

var hemma gick han till sitt rum och la huvudet på sin kud

han en röst i sin garderob. När Gollim hörde ljudet tog han s
och hjälm och var bered på att slå. När dörren öppnade sig

litet troll fram och sa - Skepp o hoj land krabba. H,.heee..

Gollim skakad av rädsla. Mä... Vad stirrar du på har du aldr
som jag ? frågade trollet lite ironiskt. Nej... man är inte troll
Men vad gör du i min garderob sa Gollim.
Jag kommer för att hjälpa dig, med..... ?
De du, vi ska ta bilen till mitt palats.

Kapitel 2

Gollim
var ute på gården och sparkade boll och saknade
BC. ABC
var ett
målvakt. Han tänkte gå in men sparkade till bollen en sista

n kom hem så

gång. Den träffade i ribban men det var ingen vanlig träff. Då

kolan. När han

kom ett starkt ljussken från ribban som spred sig och kändes

dde. som
Sen en
hörde
kall snöstorm. Från det starka ljuset kom en grön hårig

sitt baseballträ
gubbe som Gollim tyckte att han kände igen. Innan Gollim
fattade
nånting var han i ett stort paradis. Pang hade
så kom
en ljus

.hehefotbollsplanen
.- Hej sa förvandlats till gräs, stenar och träd fulla med
blommor som ingen sett. Där var det små troll med grön päls

rig sett ett troll

som sprang runt med trähammare och skrek som får. De log

här.

stora leenden så alla tänder syntes.
Gollim tyckte att han kände igen stället han var på fast han
aldrig varit där. Där stod den grön håriga gubben och rökte på
en lång pipa. Ur pipan kom rosa och blå rök och små båtar som
såg ut som de seglade iväg som rök. Det var Deablo. Han gick
till Deablo,
-vad är det här för ställe!? frågade Gollim lite argt men mest
förvånat.
Deablo svarade efter att han skickat iväg ett piratskepp av rosa
rök från sin mun.
- det är andarnas gård där de jobbar och sliter fast de är glada.

Gollim fattade ingenting. Alla såg glada ut, eller. Kanske m

tvungna att vara glada. Alla log trots att de bar tunga saker

får. Fåren såg glada ut också. Gollim såg lite arg ut. Deabl
av det.
- ehhh nu ska vi vara glada. Skrattade han lite nervöst.
Gollim såg på allt. Det såg överdrivet glatt ut.
Efter en stund sa Deablo
-kom vi ska ha lite kul.
Okej?? Sa Gollim och följde efter Deablo.

Till slut kom dom till ett stort hus. Dom gick in. Där var de

ballonger och massa karameller. Dom gick med i festen och

mer Kapitel.3
som att de var

Gollim slet
vaknade
r, grävde,
med och kände sig glad. Solen lös igenom det stora

fönstret.
Deablo kom in i rummet där Gollim hade sovit.
lo blev
lite nervös
Deablo frågade om han ville hänga med på en liten kort
promenad. Gollim nickade med ett stort leende. Gollim och
Deablo gick förbi en marknad. Och plötsligt kom det en stor
Björn med buffel horn som pratade.
- om inte ni sticker härifrån kommer Ergon och döda er stad!
Sa Björnen med ett hemskt skratt efter så gav björnen Gollim
en rak höger mitt på ögat. Alla vart jätte rädda. Gollim frågade

et en stor fest med
- vem är Ergon sa han. Alla i hela marknaden skrek

h hade jätte kul.

- prata inte om honom ! Deablo kom till Gollim och sa
- Ergon är ett väsen som alla i hela byn fruktar.
Men det finns ett sätt att störta honom sa Deablo lite glatt.
Hur då sa Gollim lite förvånat. Jo det finns en grotta som de
ligger en Orion stav i och med de ljusskenet så försvinner
Ergon. Okej men hur ska vi ta oss till grottan frågade Gollim.
Det blir en lång väg dit men vi måste ta oss över bron sa
Deablo. Va! Bron sa Gollim väldigt argt. Bron ligger över en
lava flod.

Kapitel 4
Deablo ledde fram två stora ödlor. På ryggen låg
Gollim tänkte att de där tänkte han inte rida på.

Men Deablo lyfte honom i tröjan och kastade upp h
i sadeln. Sedan red dom iväg. De red uppåt mot
och vägen slingrade sig uppåt. Högre och högre red
- Vi måste akta oss för Stentjuven, sa Deablo.

Runt om kring dom var det berg som sträcktes up

himlen. Vägen var väldigt smal och när man tittad

kanten var det så högt upp så man såg måne
luktade bränd ull. Plötslig hördes ett buller.
- Jag tror det är Stentjuven sa Deablo.

Deablo ramlade ner för stupet när Gollim precis to

Deablo och drog upp honom. Berget såg helt fall fär
det kändes som att man gick i luften.

Kapitel 5

sadlar.
De kom fram till toppen med en konstig kista på. De gick fram till

Aldrig!
kistan och så en pappers bit där de stod

honom
"jag är

så mjuk att ingen kan slå mig men jag kan slipa ner detta

berg"
bergen
- Hmm... Jag tror att det kan va vinden, sa Gollim.

de.

Men vinden var inte mjuk. Vinden kan vara hård.
- Vatten? sa Deablo.

Det fanns
pp mot

inget nyckelhål. En nyckel av vatten? Så vad skulle de

göra? Gollim fick en idé. Gollim torkade bort svetten på banan de
de över
log som en pärla på fingrarna sakta sträckte han fram den och la

en. Det

på lodan. Sten tjuven hoppade fram och skrek Nu Ska ni få skrek han med full ilska. Bakom Stentjuven
öppnades lådan och började skina Stentjuven började vifta med
sin hammare och skulle slå Deablo när han skickade iväg ett rosa

og tag i

skepp med pipan den kom rätt i näsan på Stentjuven så att han

rdigt ut

somnade. Gollim kunde snabbt pusta ut och ta lådan. De gick till
ett hörn och kollade in i lådan och där låg den Orion staven som
de letat efter.

Kapitel 6

Gollim och Deablo stog på toppen och såg väldigt nöjda
ned stämd och sa
- Gollim vi måste resa hem nu sa han lite sorgligt.

Okej sa Deablo och för bredde sig för att gå över bron. D
berget. De såg bron. Bron knarrade och tappade planka

gick försiktigt och långsamt för att inte ramla ner. Det gnis

på bron men Gollim och Deablo var någorlunda lugna. De

stegen och tog steg efter steg och när dom gick för ha
plankor och börjar svinga fram och tillbaka. Gollim visste

gammal. Kanske så gammal att Gollim inte kunde förstå h
Det gick steg efter steg på den smala bron.

När det är i

brakade plankan under Deablo och han försvann ner. Golli
- Nej!.

Han satte sig ner på huk och stirrade ner i djupet mot lava

kom ett stort åskmoln och Gollim gick ensam tillbaka. D
kom Tillbaks till samma ställe. Alla träd och blommor var

var döda och han stod ensam i regnet. Gollim gick en

blomma som fortfarande blommar och tänker det kanske f

Kapitel 7
Gollim var på den mörka sidan. Han gick runt bland döda växter
och krossad sten. Gollim sätter sig ner mitt i askan och funderar.
ut. Deablo blev lite
Allting bara snurrar. Efter en stund plockar han upp den sista
blomman. Då blir himmeln svart och

en stor skugga kommer

fram. Gollim sätter sig ned på huk och kollar upp i himlen och
De klättrade ner från
fäller en tår.
efter planka och de
Ur skuggan kliver ondskan fram
sslade och knarrade
Han heter Ergon. Ergon seger hit med staven annars mosar jag
e hjälpte varan med
dig.
astigt så ramlar det
Okej kom då säger Gollim. I. Sista sekund hör Gollim ett Skäll av
att bron var väldigt
en hund. Där står Rago. Gollim blir så glad. Då säger Ergon
hur längesen det var.
- stick hem era små grodor. Gollim vart nedstämt och sa till Rago
i mitten av bron så

im skrek

an där nere. Genast

Det regnade. Gollim
vissna och alla troll

n stund och såg en

finns hopp.

- Kom vi gör hem. Då sa Ergon du är den fånigaste perso
stridit mot.

Då blev Gollim arg och riktade staven och skickade iväg
ljus sken.

Ergon skrek som en gorilla. Ergon la sig ner och rörde
fena.

Gollim gick fram och petade lite med Orion staven på e

han rörde sig inte.Orion staven luktade rök. Och pricis

skulle gå så tog ergon tag i gollims ben och drog han bakå

upp honom och kastade han långt bort. Gollim fick jätte
slut hör Gollim en röst i huvudet som säger

- Sträck dig mot staven. Nej tänkte Gollim. Sedan hörde h

igen. Så han sträckte sig och staven gled mot honom.

staven och sköt mot ergon men det kom inte bara ett lju

kom fem stora starka kulor. Men denna gången dog ergon
.

on jag har
Kapitel 8

g ett starkt
Blommorna började blomma och trollen började leva och träden
blev gröna.

e inte
em
Gollim

hörde en röst. Han vände sig om och Där stod Deablo.

Gollim blev jätteglad.
Hela byn kom för att tacka Gollim han blev känd som en hjälte.

ergon men

Tack för allt men nu måste jag resa hem sa Gollim. Okej hejdå!

s när han

Gollim kom till exakt samma plats där han reste ifrån exakt

åt och
tog
samma

tid med samma baseballträ och samma hjälm. Men

skillnaden
var att Deablo stod inte där. När Gollim gick till skolan
e ont.
Till
så fick ABC stryk när dom gick på Gollim hans kropp klarade av
allt som inte gick innan

han rösten

. Han tog

ussken det

n
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