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ETT STORSLAGET ÄVENTYR
I EN FANTASTISK VÄRLD

Glimeria har i tusen år varit ett sagolikt vackert 
land. Men sedan Stendraken landade i bergen 

har himlen förmörkats. Allt oftare kommer 
drakens klipptroll till landets gårdar för att stjäla 

magisk stjärnglöd som de tar till draken. 

De två modiga barnen Karma och Jonar hamnar 
plötsligt mitt i äventyret. Eftersom deras familjer 
vägrar samarbeta får de tillsammans tänka ut en 

plan för att överlista drakens klipptroll.

                                  handlar om det 
 godas kamp mot det onda, om att våga

 och om att vara en bra vän. 

   är en äventyrare och 
upptäcktsresande med mystiska och outforskade 

platser som specialitet. Hon är en av mycket få per- 
soner som har varit i landet Glimeria, och som har 

hört om landets öde med egna öron.

KLIPPTROLLEN är den första boken om 
Karma och Jonar.
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Den här berättelsen utspelar sig långt 
borta och för länge sedan. Landet 
Glimeria är vackert, bördigt och rikt. 
Invånarna har alltid varit lyckliga 

och haft allt vad de kan önska sig. 

Men det håller på att förändras. Sedan 
Stendraken landade i bergen för en 
tid sedan har himlen förmörkats och 
jordarna blivit svåra att odla. Allt 
oftare gör klipptrollen räder mot 
landets gårdar för att stjäla mat 
och den magiska stjärnglöden som 
de tar till draken uppe i bergen. Mot 
de urstarka klipptrollen finns nästan 

ingenting att sätta emot.





Karma och Jonar är två barn som är som barn är mest, men ändå 
inte. Även om de bor alldeles nära varandra har de aldrig träffats.

Karma Stark är elva år och hon är modig, smidig och snabb. 
Hon är Luna och Askars dotter, och glöms ofta bort bland 
alla bröder och systrar. När pappa Askar rider ut i skogen för 
att samla stjärnglöd får bara de äldre syskonen följa med. Då 
övar Karma på att skjuta pilbåge eller smyger runt ensam på 
Starkgården och observerar allt som sker. 



Jonar Garpe är klurig och eftertänksam. Han är tolv år och Rakel 
och Herkus enda barn. De är mycket beskyddande mot honom. 
För beskyddande, tycker Jonar. De verkar tro att han inte klarar 
någonting på egen hand. Jonars vänner är djuren som finns på 
Garpegården. Särskilt enhörningen Remus och kinten Gala.

Starkgården och Garpegården ligger på var sin sida om en brant 
kulle. Så länge man kan minnas har släkterna Stark och Garpe varit 
bittra fiender.

Dagen när berättelsen tar sin början kommer Karma att göra en 
förskräcklig upptäckt ... 

9





KAPITEL 1



Karma drar pilarna ur 
piltavlan. De sitter samlade 
i mitten, trots att hon stod 
längre bort än hon någonsin 
gjort tidigare när hon sköt. 

Hon blickar upp mot 
himlen och känner att solen 
lyser rätt ner på henne. Det 
är dags för lunch.

På vägen tillbaka till 
gården överröstas 
fåglarnas kvitter 
av ett skarpt ljud. 
Redan på långt håll 
ser Karma att dörren 
till visthusboden är 
vidöppen. 
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Det är bara mamma Luna som har nyckeln och hon är i skogen för 
att plocka vårbär. Vem är det som är därinne? Karma känner hur 
hela kroppen stelnar till och hon stannar mitt i steget. Men hon blir 
inte rädd, bara arg.

– Det måste vara Rakel, viskar hon för sig själv mellan 
sammanbitna tänder. Du ska inte få stjäla vår sista stjärnglöd! 
Hon tvekar inte en sekund, utan rusar med knutna händer mot 
gårdsplanen. 13



Ut ur visthusboden kommer 
tre vuxna människor. De bär 
på säckar och lådor. Utan 
att vika undan möter Karma 
blicken hos kvinnan som 
leder tjuvarna. Det är Rakel 
Garpe, som flinar mot henne 
innan hon försvinner med sina 
tjuvkumpaner. 

– TJUVAR! skriker Karma 
så högt hon kan. Hon vet 
att syskonen är på åkern 
och pappa Askar i smedjan. 
Sannolikt är de för långt 
bort för att kunna höra 
henne.14



Karma ser svansarna på tre 
hästar bakom visthusboden och 
förstår att det inte finns någon 
chans att hinna ikapp tjuvarna. 

Karma vet redan när 
hon släpper fingrarna om 
bågsträngen att det är för sent. 
Besviken följer hon pilens färd 
genom luften och ser hur den 
landar en meter bakom den sista 
ryttaren.

– Lika bra, mumlar hon. Det är 
inte hästens fel att det sitter en 
fårskalle på den.

Hon höjer pilbågen med ena 
handen och fiskar samtidigt 
upp en pil ur kogret med den 
andra. 



Karma hör ett brak bakom sig. Hon vänder sig om 
och ser pappa Askar komma rusande ut ur smedjan. I 
handen har han ett svärd som fortfarande glöder.

– Vad står på? ropar han, även om han förstår när han 
ser de tre ryttarna galoppera in i skogen.

– De tog vår stjärnglöd, säger Karma ilsket. Det var för 
sent att stoppa dem.
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Askar lägger armen om Karma. 
– Bra rutet och bra skjutet, säger han. 
Karma nickar. Under det senaste året har Rakel och hennes 

kumpaner från Garpegården stulit stjärnglöd från dem minst tio 
gånger. Fast ärligt talat har väl Askar stulit av Rakel vid minst lika 
många tillfällen. 

– Rakel ska inte tro att hon kan göra detta ostraffat, säger Askar 
med pekfingret höjt i luften. Utan stjärnglöden är jag rädd att vi 
inte överlever vintern.

Hans bistra uppsyn ersätts av ett slugt grin. 
– Vi har tagit tillbaka vad som är vårt förut. Min Karma, du 

som är både minst och smidigast av oss, smyg genast bort till 
Rakels gård för att se var de gömmer den. Den här gången är 
det Rakel som går och lägger sig utan stjärnglöd.



Karma ler och lägger kogret över axeln. Hon känner sig glad och 
stolt över att hennes pappa ber just henne att spana på Garpegården. 
Tidigare har han alltid skickat iväg hennes äldre syskon. 

Uppdraget är viktigt. Stjärnglöden är nästan helt slut i Glimeria 
och det blir allt svårare och farligare att plocka den. I skogen rör sig 
klipptrollen och man måste vara på sin vakt. Karma håller stadigt om 
pilbågen när hon lämnar gården. Hon ska visa sin familj att hon är 
redo för uppdraget.
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Troll som består av stenar och klippblock. Finns i Glimeria 
sedan Stendraken dök upp. De hemsöker landets gårdar för 
att stjäla stjärnglöd och andra ägodelar. Kan bara förgöras 

om de krossas mot en klippa eller annan sten.



En magisk materia, som ursprungligen tros komma från stjärnorna. 
Den är god och nyttig att äta och ger en stor mättnadskänsla. 

Vissa varelser behöver den till och med för att överleva. Den kan 
explodera vid alltför högt tryck. Stjärnglöden förekommer som små 
gnistrande korn, som lagras i en särskild växt, eldflamman. Ibland 
skjuter eldflamman ut stjärnglöden i naturen. Det händer särskilt 

nätter då månen är full och det är vindstilla, och kornen 
fastnar ofta i trädkronorna.
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