
Malva och Hanna är på ut�ykt 
med klassen. Malva vill gärna 

titta på söta djur, men Hanna vill 
hellre spana efter troll. 
   Snart har de kommit ifrån de 

andra och är vilse i skogen. Det sägs 
att trollen kommer fram ur sina hålor 
när det är mulet ute och på himlen blir 
molnen allt mörkare. Hur ska de hitta 
tillbaka till klassen utan att bli fångade 
av trollen?
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FINNS TROLL PÅ RIKTIGT?

I dag ska hela klassen vara i skogen. Malva 

och Hanna cyklar dit. På träden syns röda 

löv. Luften är sval. Det doftar jord och eld.

Nu ser de sin lärare Peter och de andra 

i klassen. Det står en främmande kvinna 

bredvid dem. Hon har på sig gröna kläder 

och stövlar. 
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– Det här är Trulsa. Hon kan allt om 

skogen, säger Peter. 

Trulsa nickar.

– Skogen är full av djur och olika väsen, 

säger hon.

– Vad är ett väsen för nåt då? frågar 

Hanna.

– Till exempel ett troll.

Malva flämtar till. Hon visste inte att det 

här var en trollskog.

– Troll finns inte på riktigt, säger Peter.

Men Trulsa fortsätter:

– Trollen lever i hålor under marken. 

Eller inuti berg. För de gillar inte att vara i 

solen. Men när det är molnigt ute kommer 

de fram. 

Malva tittar upp på himlen. Där är fullt 

med moln.
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Trulsa fortsätter att berätta om trollen.

– Ett troll kan förvandla sig så att det 

ser ut som nåt annat. Som en sten eller en 

stubbe. Eller som en människa. Ibland lever 

troll mitt bland oss utan att nån anar det. 

För de kan ändra synen på folk. Så att man 

inte förstår att det är ett troll man ser.

– Fast troll finns alltså bara i sagorna, 

säger Peter. 

Han blänger på Trulsa och förklarar:

– Det är bara påhitt. Förr i tiden ville 

man tro att det fanns elaka troll för att 

kunna skylla på dem när nåt gick fel. Om 

en sak försvann sa man att trollen tagit 

den. Om en bebis skrek för mycket trodde 

man att trollen bytt ut barnet mot en 

trollunge.
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– Men det var sällan trollens fel, säger 

Trulsa. 

– Det är klart att det inte var! utbrister 

Peter. Troll finns inte på riktigt.

– Jag har sett på tv att farliga troll lockar 

folk djupt in i skogen. Och stänger in dem i 

bergen, säger Hanna.

– Det kallas för att man blir bergtagen. 

Fast det händer inte så ofta, förklarar 

Trulsa.

– Det händer aldrig! För det är bara 

påhitt, säger Peter med så hög röst att det 

nästan låter som om han skriker.

Han skakar på huvudet.

– Nä, nu tycker jag att vi slutar prata om 

troll. Det är dags att gå tipspromenad.
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AKTA DIG!

– Följ de gula banden på träden. Så hittar 

ni frågorna, säger Peter.

Han delar ut papper och pennor. 

– Gå två i taget och skriv ner svaren. När 

ni kommer tillbaka får vi se vilka som har 

fått flest rätt. 

Malva och Hanna vill gå tillsammans. 

Alla ställer sig två och två. Ingen blir utan 

kompis.

De går mot träden med gula band. 

– Där är en lapp med första frågan, säger 

Malva.

Men Hanna pekar åt ett annat håll. 

– En stor sten. Kom, vi går dit och 

trollspanar!
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– Fast vi skulle ju svara på frågorna? Och 

Peter säger att troll inte finns på riktigt, 

säger Malva.

Hanna fnyser till. 

– Det är klart att de gör! Det sa Trulsa, 

och hon kan allt om skogen.

– Jo men …

– Kolla! flämtar Hanna. Hon stannar till 

på stigen och pekar igen. Fingret darrar lite. 

Trulsa hade rätt. För där borta, bakom 

stenen, sitter ett troll. Det har stor krokig 

näsa och spretigt hår. 

Hanna tar några steg till. 

Malva vill springa därifrån, tillbaka till 

de andra. Men hon kan inte lämna Hanna 

själv med trollet.

– Akta dig, viskar hon, men Hanna 

fortsätter. 
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DET RASSLAR I TRÄDEN

Hanna går närmare trollet. Hela vägen 

fram. 

Malva håller andan. Vad ska hända nu?

Då ser hon hur Hanna sträcker fram 

handen mot trollet. Hon rycker det i näsan. 

Så skrattar hon högt.

– Bara en stubbe! ropar hon.

Nu ser Malva också. En trädstubbe 

med en gren på. Och mossa 

och gräs som såg ut som 

hår. På nära håll ser 

det inte alls ut som 

ett troll. De fnissar 

båda två. Sedan minns 

Malva vad Trulsa sa.
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