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Ulv
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 sitter i høysetet og ler. Lukten av stekt kjøtt kiler neseborene dine, og 
du roper til trellene at de skal hente mer mat til deg. Mer mat! «Ja, kong 
Yngvar», sier de og løper og kaver. På den andre siden av rommet står Alvdis 
og smiler til deg. Håret hennes er som gull, det formelig svever i luft en.

Men så kommer en av trellene til deg og sparker deg i siden! Du setter deg 
opp og ...

... kjenner lukten av sauemøkk i neseborene. Over deg står Helge, den 
eldste av trellene på gården der du jobber. «Er du våken, gutt?» sier han, og 
sparker deg i siden enda en gang. «Ikke ligg og drøm, Yngvar! Sola har stått 
opp!»

Sakte karrer du deg på beina. Aldri får du sove nok. Du sender en taus 
forbannelse etter Helge og går ut for å se til sauene. Det er ikke den verste 
jobben å være sauegjeter nå på sensommeren, egentlig – litt kjedelig til tider, 
men ikke hardt arbeid. Mye tid til å slappe av på. 

Du ser frem til nok en rolig dag og holder på å planlegge hvor du skal 
ta middagsluren i dag, når du ser Bjørg og Gudny komme løpende. De to 
småjentene har oppspilte øyne og roper: «Yngvar! Ulv!» Du ser forvirret på 
dem et øyeblikk – hvem er denne Ulv? – før du skjønner hva de mener. «Vi så 
en ulv! Oppe på beitemarkene!» sier Bjørg andpustent. «Du må ikke gå opp 
dit, Yngvar! Det er farlig!» roper Gudny.

«Pah», sier du. «Ulv, liksom!» Med brystet stukket frem går du forbi 
småjentene. Men hjertet ditt hamrer i brystet. Ulv? Hva om de snakker sant? 
Du kan ikke bare dra opp med sauene hvis det er ulv der oppe! Ulvene  kan 
ta sauene – for ikke å snakke om at ulven kan ta deg! Og hva hvis det er en 
hel fl okk?

Du tenker deg om. Hva vil du gjøre?
• Vil du se om det er noen som kan hjelpe deg på gården? I så fall leser du 

punkt 4.
• Vil du spørre om Helge kan bli med deg opp? I så fall leser du punkt 8.
• Vil du prøve å fi nne ut om det er et annet sted du kan ta med sauene for å 

beite? I så fall leser du punkt 11.
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2
Du går inn i langhuset. Mørket er stumt og kjølig. Du står en stund og lar 
øynene dine venne seg til mangelen på lys, men synet som møter deg er 
skuff ende: Ikke en levende sjel. Ikke en katt engang. 

«Hah!», tenker du for deg selv. «Og så da? Jeg klarer vel jage bort en 
skabbete ulv!» Du knytter nevene og setter av gårde for å hente sauene. Du 
har en jobb å gjøre, tross alt! Les punkt 7.

3
På skjelvende bein går du fremover mot ulvene.  De står helt stille og ser på 
deg. Du håper de ikke er vant til slikt – kanskje kan du skremme dem unna?
• Hvis du har med Helge, kan han kanskje hjelpe deg. Les punkt 15.
• Hvis du har med spydet, kan du bruke det. Les punkt 17.
• Hvis du ikke har med verken Helge eller spydet, må du forsøke å komme 

deg unna med sauene. Les punkt 13.

4
Du går bort til langhuset for å se om det er noen der som kan hjelpe deg, 
eller gi deg noen råd mot ulv. De fl este er nok ute nå – for å hesje, gjete, spa 
møkk, eller gjøre annet gårdsarbeid. 

Men fi nner du noen? Kast kron og mynt!
• Får du kron, leser du punkt 10.
• Får du mynt, leser du punkt 2.

5
«Husj!», roper du til ulvene. De rygger litt tilbake, men følger deg stadig 
med øynene. Mens du og ulvefl okken mønstrer hverandre, begynner du 
sakte å lede sauene oppover mot åsene. Men ettersom du blir modigere, går 
dere fortere. Du hoier og roper for å få dem til å skynde seg – selv om det 
ikke trengs; de småløper, redde for ulvene. Terrenget blir mer og mer ulendt; 
store steiner og bratte skrenter gjør det vanskelig å komme seg frem.

Plutselig forsvinner to av sauene foran deg – så en tredje. De andre blir 
stående stille. Når du kommer frem, ser du at sauene har falt ned en nesten 
loddrett skrent; to av dem ligger stille, den tredje beveger bare svakt på 
hodet. 

Ulvene står bak deg og venter. Du har ikke noe valg – du må la disse tre 
ligge for å redde fl okken. Du småløper videre og driver de andre sauene 
frem. Det prikker i øynene dine når du tenker på sauene som blir tatt av 
ulvene bak deg. Men ulvefl okken følger ikke lenger etter dere oppover i 
åsene.

Om kvelden, når du er sikker på at ulvene er borte, leder du resten av 
fl okken din tilbake mot gården. Du klarte ikke å redde hele fl okken, men du 
fi nner trøst i at de fl este av dyrene stadig er i live. 

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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6
Nja … neeei … var det ikke noe noen fortalte deg en gang? Om en 
beitemark? Du forsøker å huske, men det virker som om du ikke alltid følger 
så godt med når folk snakker til deg. Vel, vel. Forhåpentligvis var det ikke 
noe viktig. Uansett, du må samle sauene dine. Les punkt 7.

7
Du og dine ulne, fi rbeinte små venner begynner på den lange turen opp mot 
beitemarken. Det er heldigvis tidlig på morgenen, så solen tar ikke så hardt 
ennå. I sekken har du niste og vann – allerede nå gleder du deg til å sette deg 
under et tre og spise!

Veien går oppover og oppover, og sauene breker. Som vanlig begynner du 
å drømme deg bort mens dere går. Du tenker først på mat, og så begynner 
tankene dine å kretse rundt Alvdis. Tenk om hun kom opp og besøkte deg på 
beitemarken … så kunne dere sitte under treet sammen … og så …

Gjeter-instinktet ditt slår til når du ser at to av sauene begynner å løpe 
bort fra fl okken. Irritert setter du etter dem for å hente dem tilbake. Men 
så begynner fl ere av de andre å følge etter. De er redde for noe – å nei! Du 
snur deg, og din verste frykt blir oppfylt: Der står en fl okk med ulver og ser 
sultent på sauene dine. Guløyde, grå og heslige. 

Du må tenke fort. Hva vil du gjøre?
• Hvis du vil forsøke å komme deg unna med sauefl okken, leser du punkt 13.
• Hvis du vil gå mot ulvene for å skremme dem vekk, leser du punkt 3.

8
Du småløper etter Helge. Han snur seg mot deg og ser morsk ut. «Hva?» sier 
han. Du forklarer at småjentene har sett ulv, og at det kanskje er best om 
dere er to på beitemarken i dag.

Hva svarer han, mon tro? Kast kron og mynt!
• Får du kron, leser du punkt 16.
• Får du mynt, leser du punkt 12.
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Du rygger unna ulvene – og de tar et skritt frem. «Husj», prøver du å rope, 
men stemmen vil ikke lystre. Ulvene kommer nærmere. De sikler og stirrer. 
Så snubler en av sauene i en stein. Raskt er halve ulvefl okken over stakkaren 
– og den andre halvparten springer mot deg og fl okken din! Du klarer ikke 
styre beina; i vill panikk løper du nedover mot gården og håper at sauene 
følger etter. 

Du vet ikke hvor lang tid det går før du får besinnet deg igjen – under et 
gammelt grantre står du og hiver etter pusten mens du prøver å huske om 
noen av dyrene kom seg unna. Det er ikke annet å gjøre enn å prøve å gå 
tilbake, selv om hjertet hamrer og beina prøver å lure deg til å gå en annen 
vei.

Når du kommer tilbake dit du sist så ulvene, er det et fryktelig syn som 
møter deg. Opprevne saueskrotter ligger spredd over landskapet. Blod og 
innvoller damper i solen. Ikke et eneste dyr er i live. Du klarte ikke å redde 
fl okken din – og bare så vidt deg selv. 

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
Det er stupmørkt inne i langhuset. Du kikker inn, men ser ingenting. Typisk 
din fl aks. Du snur deg for å gå, men så hører du en stemme innenfra. «Hva 
eeer det, Yngvar? Leeeter du etter noe?» 

Du kikker inn igjen. Det er gamlemor Skuld, en rynkete liten kone som 
nesten aldri går ut av huset. Du hadde nesten glemt at hun fantes – hun gjør 
så lite av seg, bare sitter der og syr på ting mens hun tygger på gommene. 
«Mjo», sier du. «Jeg bare … det har visst kommet ulv, og så ... umm, er det 
noen andre her?»

«Ulv?» sier gamlemor Skuld smilende. «Da vil du vel ha ulvespydet, da!» 
Hun løft er en krokete, skjelvende fi nger og peker mot et stort spyd som 
henger på veggen. Øynene dine blir store. Akkurat det du trenger! Litt 
forbløff et tar du spydet i hendene og går ut i solen. «Takk, gamlemor!» roper 
du inn i langhuset, før du går for å samle sauene. Les punkt 7.

11
Du tenker så det knaker. Var det ikke et annet sted Helge snakket om …? 
Noe han viste deg en gang, mens du ikke fulgte helt med? Åh, hadde bare 
ikke hukommelsen din vært så dårlig …...

Husker du hvor den andre beitemarken er? Kast kron og mynt!
• Får du kron, leser du punkt 14.
• Får du mynt, leser du punkt 6.
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Helge smiler skjevt mens du snakker til ham. Så glir smilet over i et fl ir, og 
til slutt begynner han å le høyt. «Hahaha! Nå har småjentene lurt deg godt, 
Yngvar! Trodde du virkelig at det var ulv der oppe?» Han slår seg på lårene 
og skoggerler. «Det skulle ikke vært lov å være så lettlurt! Bra du bare er en 
gjetergutt!» Du forstår det ikke er noe mer å hente hos Helge, og går for å 
samle sauene. Les punkt 7.

13
Flokken samler seg bak deg, redde for ulvene. Men du vet ulver er redd for 
folk – de vil  vel ikke angripe midt på dagen? Spørsmålet er bare om du har 
et annet sted å dra!
• Har du hørt om det andre beitestedet oppe i åsene? I så fall kan du lese 

punkt 5.
• Hvis ikke, leser du punkt 9.

14
Jo visst, nå kom du på det! Den første dagen da Helge viste deg rundt i 
området, fortalte han om en beiteplass lenger oppe i åsene. Men da syntes 
du det hørtes veldig varmt og slitsomt ut med all klatringen, så du fant deg 
heller fl at mark nærmere gården. Men nå er det nok best å ta dem med til 
åsene – bare du kommer dit uten å treff e ulven på veien! Du går for å samle 
sauene. Les punkt 7.

15
Du tar et skritt frem mot ulvene. «Bort!», roper du. De nøler, men rygger. 
Du tar et raskt skritt til, og Helge følger etter – ulvene viker enda litt. De 
forsvinner innover i granskogen. Helge ser smilende på deg. «Vi blei kvitt 
dem, vi!» sier han oppildnet. Du kjenner du skjelver litt, og ansiktet er 
varmt.

Men bak dere har noen av ulvene gått rundt fl okken, og nå går to av dem 
til angrep på en sau! Dere løper frem og brøler – den ene ulven gir slipp 
nesten med en gang, men den andre river og sliter i det stakkars dyret. Når 
dere er nesten oppå ulven, bråvender den og forsvinner som et lyn inn i 
skogen. Men sauen er hardt skadd; den kan ikke gå noe sted. 

Dere avliver det stakkars dyret, og leder resten av fl okken tilbake til gårds. 
Der nede forteller dere om ulvene og deres eget mot. Småjentene vil høre 
fortellingen om og om igjen – og ved kveldsmåltidet forteller du villig vekk, 
for Alvdis sitter på den andre siden av bålet og ser på deg med tindrende 
øyne.

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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16
Helge står lenge og ser på deg. De vasne øynene hans virker som om de ser 
rett gjennom deg. Han rynker på brynene. «Ulv?» sier han. Du nikker. «Da 
bør vi nok være to, ja», sier han. «Kom, vi samler sauene.» Les punkt 7.

17
Du går frem mot ulvene. «Skabbete gråbein!», roper du. «Ha dere vekk!» 
Ulvene holder deg med blikket mens de rygger bakover. Du har spydet hevet 
foran deg mens du går fremover. Men i ditt overmot merker du ikke at du er 
i ferd med å gå for langt – mens noen av ulvene rygger, går andre rundt på 
siden av deg. De holder på å omringe deg!

Du snur deg og gjør et raskt utfall med spydet. Ulven bak deg viker unna 
– men fra øyekroken ser du en annen som skal til å angripe. Du venter et 
halvt sekund til den er i spranget, og så snur du deg og retter spydet mot 
den. Med et hardt stikk fremover har du spiddet gråbeinen! 

De andre ulvene blir stående et øyeblikk – så snur de, fullstendig stille, og 
blir borte i skogen. Det er helt taust rundt deg, som om de aldri hadde vært 
der. Du står i lysningen med en død ulv.

Så er det som om du kommer til deg selv. Var det du? Var det virkelig du 
som tok ulven? Du blir rett og slett imponert over deg selv. Med sauene etter 
deg sleper du det tunge beistet med deg ned mot gården.

Den kvelden vil stasen ingen ende ta. Alle vil skåle med deg, Yngvar 
Ulvedreper – til og med Helge roser deg for det du har gjort! Du får det 
beste kjøttet, god mjød …... og utover kvelden kommer Alvdis over på din 
side av bålet for å snakke med deg. Det blir en fi n kveld!

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!


