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Den brennende eika
Et Lærelystscenario for én spiller

Denne rollespillfortellingen kan du spille selv om du aldri har prøvd Lærelyst 
eller noen andre rollespill. Det gir deg en smakebit på hvordan rollespill kan 
fungere.  Alt du trenger for å spille, er en mynt. Begynn å lese på punkt 1 og følg 
instruksene deretter!

1
Du våkner med sollyset i øynene. Taket på trehytten din er ikke helt tett, og 
det gjennombores av solstråler som spiller over gulvet. Det er kjølig; det er 
stadig tidlig på våren, og kaldt om morgenen. Du reiser deg og går bort til 
speilet på veggen for å gre håret ditt.

Du er Ranja, en ung kvinne  av Aft enfolket. Hele ditt liv har du bodd 
i skogen. For noen år siden bygget du denne hytten, med hjelp fra dine 
foreldre og søsken. Du lar blikket gli over det lille rommet. Her inne fi nnes 
alt det kjæreste du eier. Klærne dine, bøkene dine, noen få møbler … 

Hva er aft enfolket?
Aft enfolket er et folkeslag som holder til i skogene. De er høye, 
lysebrune i huden, med grønnskimrende øyne. Aft enfolk trenger 
solens lys for å overleve – hvis de er for lenge i mørket, kan de bli 
sinnssyke. Som oft est lever de hele sitt liv i skogene der de ble født, 
men noen velger å dra ut på eventyr som stifi nnere eller magikere.

Ute er det noen som roper. Du tror først det er barnelek, men så hører du 
ordene «Hjelp! Brann! Det brenner!» Før du får tenkt deg om, er du allerede 
på vei ned taustigen. En brann i Aft enfolkets skogsby kan være katastrofal. 
Rundt deg springer folk til alle kanter; noen bærer vannbøtter for å slukke 
brannen, andre har med bylter av sine kjæreste eiendeler. 

Du tenker deg om. Hva vil du gjøre?
• Vil du løpe rett til brannen for å forsøke å slukke den? I så fall leser du 

punkt 8.
• Det virker rart at det bare skal begynne å brenne i den fuktige skogen helt 

av seg selv. Vil du forsøke å fi nne ut om brannen er påsatt? I så fall leser du 
punkt 11.

• Din bestemor er en vis kvinne, som oft e kan hjelpe med råd. Vil du løpe til 
henne for å spørre om hjelp? I så fall leser du punkt 4.
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2
Du hører ikke noe svar. Du roper igjen – men det er helt stille. Forsiktig 
stikker du hodet inn gjennom den lave åpningen, men der inne er det mørkt. 
Ikke noe tegn til bestemor.

Så hører du en knitrende, sprakende lyd – og plutselig skriker 
folkemengden utenfor opp. Du snur deg, og hjertet synker i deg når du ser 
at det har brutt ut en enorm brann midt inne i byen. Så raskt som beina kan 
bære deg, løper du dit for å se om du kan hjelpe. Les punkt 7.

3
Du vet at alt du eier står i fare – men likevel velger du å ofre det for å redde 
stammetreet. Det er et modig valg. Men hvordan har du tenkt å slukke 
brannen?
• Hvis du har en bøtte, kan du bruke den. Les punkt 15.
• Hvis du har en sort stein fra nattfolket, kan du prøve å bruke den – selv om 

du ikke vet helt hvordan. Les punkt 17.
• Hvis du ikke har noen av disse tingene, har du ikke noe å bidra med her. 

Du får prøve å redde det du kan av dine egne ting. Les punkt 13.

4
Bestemor bor ikke i en trehytte; beina hennes er for gamle til å bære henne 
opp stiger. Hun har en bladhule – et levende hus av ungtrær og eføy, 
holdt ved like ved hjelp av plantemagi og gammel kunnskap. Åpningen er 
omkranset av velduft ende blomsterblader. Du nøler utenfor hulen – hun lar 
ingen komme inn i bladhulen uten at de er invitert. Du roper: «Bestemor! 
Det er Ranja!»

Kanskje hun ikke er hjemme? Kast kron og mynt!
• Får du kron, leser du punkt 10.
• Får du mynt, leser du punkt 2.

5
Du rygger ut av hytten. Det var så vidt i tide – det siste du ser der inne er 
at fl ammene sprer seg med enorm fart og tar over hele rommet. Kjoler, 
smykker, planter, møbler – alt forsvinner i fl ammehavet. Hadde du vært der 
inne, hadde du ikke overlevd lenge.

De andres desperate forsøk på å redde stammeeika har ikke hjulpet. Det 
stolte treet står i fl ammer. Mens natten faller på, bruker dere all deres styrke 
på å redde de andre husene i trebyen. Mange står igjen uten hus – og fl ere 
dør i brannen. 

Du står i nattemørket og ser på den brennende eika. Det eneste du klarer å 
tenke på, er hevn.

Fortellingen slutter her. Men hvis du vil, kan du prøve igjen. Begynn på 
punkt 1 og se hva som skjer hvis du gjør andre valg!
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Du løper rundt krattet, og ser en skikkelse på vei bort – det er en mann av 
nattfolket! Du løper etter ham så fort du kan, men så snur han seg mot deg, 
snerrer, og holder frem en glødende dolk. Det må være et magisk våpen. Du 
har ingen sjanse – skjelvende står du og ser på at han snur og løper sin vei.

Så hører du en knitrende, sprakende lyd – og plutselig skriker 
folkemengden i byen opp. Du snur deg, og hjertet synker i deg når du ser at 
det har brutt ut en enorm brann midt inne i byen. Så raskt som beina kan 
bære deg, løper du dit for å se om du kan hjelpe. Les punkt 7.

7
Midt i trebyen står stammeeika. Den er eldgammel, de eldste mener det er 
over tusen år siden den ble plantet. Knortete utvekster og enorme grener har 
vokst frem over århundrene, og titalls bladhuler og trehytter har blitt bygget 
på det – fra roten til kronen, i bark og blader.

Nå brenner det rundt røttene på stammeeika. En vill brann, gnistrende, 
med grønnskimrende fl ammer. Det er ikke en naturlig ild – du værer magi 
i luft en. Dine slektninger og venner, hele byen, står rundt eika. Noen står 
og måper over det fryktelige, uforståelige synet. Andre forsøker desperat å 
slukke ilden. 

Huset ditt er i treet rett ved siden av stammeeika. Alle eiendelene dine er 
der inne. Hvis brannen sprer seg, mister du alt du eier. 

Hva vil du gjøre?
• Vil du forsøke å redde det du kan fra huset ditt? Les punkt 13.
• Vil du forsøke å slukke den magiske brannen? Les punkt 3.

8
Du kommer fram til utkanten av skogsbyen. Et stort trehus står i lys lue – 
det er huset til din fetter Harenaï. Det er for sent å redde det – men brannen 
holder på å spre seg til nabohuset! Noen rundt deg har bøtter med vann og 
kaster vann på ilden og området rundt. «Hold veden fuktig», roper noen, 
«så sprer ikke ilden seg!» 

Du har ingen vannbøtte – men klarer du å fi nne en? Kast kron og mynt!
• Får du kron, leser du punkt 16.
• Får du mynt, leser du punkt 12.

9
Du puster dypt inn, stålsetter deg, knuger amuletten i hånden – og tar 
skrittet inn i fl ammene. Et kort sekund kjennes de kjølige og svalende 
ut, men så kjenner du varmen, fulgt av en sviende smerte. Klærne dine 
står i brann! Du forsøker desperat å slukke dem mens du løper gjennom 
fl ammene, og faller sammen på den andre siden av den blågrønne ilden 
mens du puster tungt. 

Så forstår du hvilken enorm feil du har gjort. Ilden vokser og sprer seg, 
og du kommer deg ikke tilbake til døren din. Utenfor vinduene brenner det 
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kraft ig. Du er fanget i fl ammehavet. Røyken sprer seg gjennom rommet, og 
du kjenner det blir tungt å puste.

Du holder stadig amuletten i hånden. Du ser på den med rennende øyne. 
Det siste du tenker på før du besvimer av røykforgift ning, er: «Nattfolkets 
magi var sterkere enn Aft enfolkets.»

Fortellingen slutter her. Men hvis du vil, kan du prøve igjen. Begynn på 
punkt 1 og se hva som skjer hvis du gjør andre valg!

10
«Kom inn, barn», hører du en knirkende stemme si inne fra bladhulen. 
Du puster lettet ut og bøyer deg for å komme gjennom den lave åpningen. 
Bestemor sitter med brillene på nesen og studerer en tykk, støvete bok. Hun 
ser opp på deg. «Vil du ha litt bjørke-te?» Du rister på hodet og forklarer 
henne raskt situasjonen.

«Jeg vet ikke hvor mye jeg kan hjelpe deg, kjære barn», sier bestemor etter 
å ha tenkt seg om. «Men ta med deg denne amuletten – den kan kanskje 
beskytte deg mot farer fra ild og brann.» Hun henger et gammelt, tungt 
smykke rundt halsen din.

Så hører du en knitrende, sprakende lyd – og plutselig skriker 
folkemengden utenfor opp. Du ser ut åpningen på hulen, og hjertet synker i 
deg når du ser at det har brutt ut en enorm brann midt inne i byen. Så raskt 
som beina kan bære deg, løper du dit for å se om du kan hjelpe. Du tar med 
deg amuletten – den kan være god å ha! Les punkt 7.

11
Du kommer fram til utkanten av skogsbyen. Et stort trehus står i lys lue 
– det er huset til din fetter Harenaï. Mens de andre febrilsk forsøker å slukke 
brannen, går du rundt huset for å fi nne spor etter ildspåsettelse. Når du 
nærmer deg krattskogen ved bekken, hører du lyden av noen som løper 
avgårde!

Klarer du å ta dem igjen? Kast kron og mynt!
• Får du kron, leser du punkt 14.
• Får du mynt, leser du punkt 6.

12
Du leter og leter, men i røyken og kaoset klarer du ikke tenke klart – du 
fi nner ingen bøtte. Bak deg pågår brannslukkingsarbeidet. Til slutt gir du 
opp letingen, og hjelper heller til med å hente ut det som kan berges fra de 
brennende husene. 

Så hører du en knitrende, sprakende lyd – og plutselig skriker 
folkemengden utenfor opp. Du ser ut vinduet, og hjertet synker i deg når du 
ser at det har brutt ut en enorm brann midt inne i byen. Så raskt som beina 
kan bære deg, løper du dit for å se om du kan hjelpe. Les punkt 7.
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13
Fortvilet klatrer du opp stigen for å hente ut klærne og tingene dine. Men 
idet du går inn i trehytten, kjenner du en unaturlig varme som slår mot deg. 
De blågrønne gnistene har funnet veien inn i hjemmet ditt allerede! De står 
mellom deg og alt du eier. 

Hva nå?
• Hvis du har fått en amulett av bestemor, kan du håpe på at den virker og gå 

gjennom fl ammene. Les punkt 9.
• Hvis du ikke har en slik amulett, eller velger å ikke bruke den, må du ut av 

hytten. Les punkt 5.

14
Du kaster deg over krattet, ruller rundt på bakken og springer etter 
skikkelsen som forsøker å komme seg unna. Den er rask, men du er raskere, 
og kjenner terrenget: Ved foten av en åsrygg kaster du deg over skikkelsen 
bakfra og tvinger den i bakken. Den snur seg, og det snerrende ansiktet som 
møter deg, er fj eset til en mann av Nattfolket. 

Du forsøker å holde ham nede – men han er altfor sterk. Med et kast og et 
sprang er han på beina igjen og vift er mot deg med en glødende dolk. Det 
må være et magisk våpen. Du har ingen sjanse – skjelvende står du og ser på 
at han snur og løper sin vei.

Men – hva er det? På bakken der dere sloss, ligger det en skinnende, 
svart stein. Du plukker den opp og kjenner at det kiler i hånden. Steinen er 
glovarm på den ene siden og iskald på den andre.

Så hører du en knitrende, sprakende lyd – og plutselig skriker 
folkemengden i byen opp. Du snur deg, og hjertet synker i deg når du ser at 
det har brutt ut en enorm brann midt inne i byen. Så raskt som beina kan 
bære deg, løper du dit for å se om du kan hjelpe. Du tar med deg steinen 
– den kan være god å ha. Les punkt 7.

15
Du fyller bøtten fra elven, og igjen og igjen løper du til stammeeika og 
kaster vann på fl ammene. Det hjelper ikke så godt som det burde; det er ikke 
bare treverket som gir fl ammene kraft  – det ligger trolldom bak. Flere av de 
eldste leser bønner og sanger mot brannen. 

Kampen mot ilden varer hele dagen, og langt utover kvelden. Til slutt 
klarer dere å slukke den og hindre ilden fra å spre seg til resten av byen 
– men stammeeika er en sort, ulmende ruin. Du ser på dine venner og 
slektninger. Dere forstår at noe må gjøres. Dere må bli fl inkere til å beskytte 
dere mot Nattfolket. Sammen setter dere dere rundt den rykende eika, og 
den natten bruker dere på å forme planer og strategier.

Fortellingen slutter her. Men hvis du vil, kan du prøve igjen. Begynn på 
punkt 1 og se hva som skjer hvis du gjør andre valg!
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Etter noen minutter med febrilsk leting, klarer du å fi nne en bøtte full med 
vaskevann.  Du tar den med deg, klatrer opp i trehuset og heller vannet 
over de stedene det ulmer kraft igst. Damp og røyk står mot deg, og klærne 
dine blir fl ekkete av sot og aske. Det ser ut som om dere har brannen under 
kontroll! 

Så hører du en knitrende, sprakende lyd – og plutselig skriker 
folkemengden opp. Du ser ut vinduet, og hjertet synker i deg når du ser at 
det har brutt ut en enorm brann midt inne i byen. Så raskt som beina kan 
bære deg, løper du dit for å se om du kan hjelpe. Du tar med deg bøtten 
– den kan være god å ha! Les punkt 7.

17
Du holder fram den sorte steinen. Du snur den fram og tilbake – det står 
ingen runeskrift  på den. Hvordan skal den brukes? Når du vender den mot 
den magiske ilden rundt stammeeika, kjenner du at den varme siden blir 
enda varmere – og den kalde kaldere. Det er som om den henter en slags 
energi fra ilden. 

Så legger du merke til noe. Når du holder fi ngeren på steinen, virker 
det som om ilden rundt eika blir svakere på et bestemt punkt. Flytter du 
fi ngeren, svekker du ilden andre steder. Det svir i hendene dine – som om du 
skulle beveget fi ngeren gjennom fl ammen fra et talglys.

Du legger begge hendene over den sorte steinen. Det er som om noen 
legger et lokk over fl ammene rundt eika! Men smerten i hendene dine blir 
sterkere, brennende. Det er så vidt du klarer å holde fast mens du roper ut 
til de andre. «Skynd dere!» hyler du. «Jeg kan bare holde fl ammene en kort 
stund!»

Mens vennene dine kaster vann, sand og tepper over fl ammene, dunker 
den sviende smerten gjennom hendene dine og oppover armene. Du kjenner 
huden skrumpe inn, og ser hendene dine bli mørkerøde, nesten svarte. Men 
du må holde ut mens brannen slukkes!

Så, endelig, er fl ammene under kontroll. En etter en snur de andre seg 
mot deg. I øynene deres ser du respekt og ærbødighet. 

Den natten feirer dere at dere kvalte Nattfolkets magiske ild med 
Nattfolkets egen magi! Det er fl ust av god mat og drikke, sang og dans. Selv 
sitter du med bandasjerte armer og deltar lite – men det gjør ingen ting. Du 
har reddet byen.

Fortellingen slutter her. Men hvis du vil, kan du prøve igjen. Begynn på 
punkt 1 og se hva som skjer hvis du gjør andre valg!


