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Troll
Troll kommer i alla möjliga storlekar och former. Det finns stora troll som bor i de milsvida 
skogarna uppe i norr. Trollen struntar oftast i människor när de råkas på i skogen. Människor ser 
sällan trollen eftersom de smälter in så bra i sin omgivning. Människorna tror att de tittar på träd 
och stenar men egentligen är det troll som väntar på att människan ska gå förbi.

Mindre troll bor i bergsskrevor, kojor och hålor i skogen över hela Sverige. De trivs bäst där de 
har nära till både skog och vatten. Dessa troll vill också bo nära områden där det finns många 
barn. Deras främsta hobby är att byta människobarn mot trolloungar. Troll tål inte starkt ljus som 
förvandlar dem till sten. Det bästa vapnet mot dem är därför en ficklampa.

Många människor tror inte på troll medan andra är helt säkra på att de finns. Därom tvista de 
lärde. 
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Övernaturliga väsen
Bergtagning
Vittror
Tomte
Folktro
Jättar
Bäckahästen
Älvor
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BullätarBe�y

Bakverket

Bullbakare

Kaksugen

Bullbe�ansbak

Kaktant

Lägg till kommentar som BullätarBetty
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@boktant 
Kolla våra böcker! Älskar det!
#böcker #spänning
#läskigt #bibliotek
#skola #årsta

@  Lägg till kommentar...

10,3k

237

138

12:34 4G
KATTSTALLET

ka�stallet
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ka�älskare  Åh vad söta!
ka�stallet  @ka�älskare Sötaste som finns!
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ka�is och 237 andra
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Eleverna ska få
åldersadekvat utbildning

i pedagogiskt stimulerande
lokaler och miljö.

Rektor
Rektorsson

Allt kommer 
att bli bra.

RÖSTA!

1+1=2

Fröken

Vetallt

När jag var ung
fick vi pulsa flera mil 

genom knähög snö för
att komma till skolan!
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heltsannfaktajaglovar.se

Vilda isbjörnar
vandrar på gatorna
i Sverige om vintern.

Hörni, lyssna
på det här!

heltsannfaktajaglovar.se

Vilda isbjörnar
vandrar på gatorna
i Sverige om vintern.
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