Historien om Trolle
Langt ude i skoven ligger der en høj. Det er en helt særlig høj, for her bor Trolle
nemlig.
Trolle er en lille trold. Ikke sådan en farlig eller uhyggelig trold, men derimod en
lille hyggetrold.
Når solen skinner, kan man altid finde Trolle udenfor. Nogle gange ligger han på
højen og soler sig, andre gange bader han i skovsøen tæt på højen (men kun når
det er rigtig varmt).
Eller også kan man finde ham ude i skoven. Trolle har nemlig rigtig mange gode
venner ude i skoven og elsker at lave ting i skoven. En af hans allerbedste
venner er en ræv, men han har næste altid travlt så Trolle ser ham ikke så tit!
Men Trolle har også mange andre venner, ja faktisk er han venner med de fleste
af dyrene i skoven.
Trolle elsker at gå lange ture og kigge på naturen og hvordan den var så
forskellig i løbet af året. Fra foråret med de første blomster og lysegrønne blade
på nyudsprungne træer og buske, henover den varme sommer, hvor det er bedst
at bade, til efteråret hvor bladende bliver gule og røde og der kommer svampe
frem i skovbunden.
Ja selv om vinteren er der masser at kigge på, og så skal der selvfølgelig også
kælkes og bygges snemænd når der kommer sne. Så er det jo heldigt at bo på
en høj, som bare er perfekt at kælke på!
Når Trolle er ude i skoven sammen med sine venner, er der altid noget at tage
sig til. For Trolle ved godt at man skal passe på det sted hvor man bor.
Så når Trolle og hans venner alligevel er i skoven så passer de godt på den. De
sørger for at de ikke får ødelagt små planter, når de går igennem skoven, og
husker at samle skrald op, når de finder noget.
Men selvom der går tid med det, så bliver der altid tid til at lege, også selvom
det er svært at fange en ræv, når man er en lille kortbenet trold!

Vi skal i dag lavenogle af trolles yndlingsting: ………

Historien om Trolles familie
Hjemme i troldehøjen bor Trolle sammen med sin familie. Trolde kan blive
meget gamle og få mange børn, så derfor har Trolle en stor familie.
Bedstemor Trold er familiens overhoved. Det er hende, der hjælper alle
troldeungerne til at finde deres styrker og evner for hver trold er helt sin egen.
Hun hjælper troldebørnene til at hjælpe hinanden og være gode kammerater, og
at passe på naturen.
Vi skal nu møde et par af Trolles søskende, der har fundet deres egen styrke.
Jiinjiin er Trolles storebror. Hans yndlingsfarve er grøn. Han har altid
interesseret sig for mad og er en sand mesterkok. Han ved hvilke planter der
giver hvilke smage og elsker at forkæle sine familie.
Sola er Trolles storesøster. Hendes yndlingsfarve er blå. Allerede da Trolle var
lille hjalp hun ham med at opfinde vinger så han kunne flyve en tur med sine
fuglevenner. Der er ikke det, hun ikke kan lave, og hvis familien mangler noget,
finder hun hurtigt en løsning.
Hoodah er Trolles storebror. Hans yndlingsfarve er lilla. Hoodah er omsorgsfuld
og Trolle husker stadig dengang han som lille troldeunge faldt ned fra træet og
brækkede armen og Hoodah stod klar med et kram og en forbinding og sørgede
for at hele hans arm og give ham troen på egne evner igen.
Sulkan er Trolles storebror. Hans yndlingsfarve er orange. Sulkan er nysgerrig
og Trolle kan huske at han engang sprang Troldemors bedste gryde i stykker
fordi han prøvede at lave en oprydningstrylledrik. Troldemor blev _meget_ sur.
Sulkan hjælper nu Bedstemor med råd og vejledning og hjælper de andre
troldeunger med at finde deres vej.
Fefeya er Trolles storesøster. Hendes yndlingsfarve er gul. Det var hende der
tog Trolle med ud i skoven og hilse på alle skovens dyr. Trolle og Fefeya er
stadig ofte på tur ude i skoven sammen. Fefeya sørger for at alle skovens dyr
har det godt og ved altid hvordan man kan bede dem om hjælp.
Venjo og Venja er Trolles storebror og storesøster. Deres yndlingsfarve er rød.
De er tvillinger og da de var små troldeunger konkurrerede de altid om hvem
der var hurtigst, stærkest osv. Venjo og Venja er de ældste og største i
søskendeflokken og sørger for at beskytte hele familien mod farer.

Trolle er stadig en lille troldeunge. Vi skal nu
hjælpe Trolle med at finde hans styrker og
evner.

Jiinjiin, grøn, mad
Sola, blå, opfinder
Hoodah, lilla, helbreder
Sulkan, orange, magiker
Fefeya, gul, skovens dyr
Venjo og Venja, rød, beskytter

