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Richard I Topper 1   

 
Påfuglen er Richard Toppers yndlingsfugl. Specielt den som hedder Pipse. Den 

følger Richard overalt på lang afstand og gyver lyd hvis nogen kommer for tæt på..       

Læretiden: 
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Richard I Topper 1 

Læretiden.

   
 Richard Topper foran Skykarussellen venter på sine kampfæller 

  
Magnetskyen aflades til jord.                 Richard på vej til verdenstrolden. 
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Illustrationer: Caroline Carnfeldt 

Bagerst findes en aktivitets oversigt. 

 

 

Tidligere udgivet af samme forfatter: 

”Hope krøniken 1-4”, ”2055”, ”kvinden i skyen”, 

”Flugten fra Kimbrerland”, ”Napoleon og den 

danske ridder”, ”Omvej til verden”, ”Poesi Lyrik 

Filosofi og Prosa”, ”One moment Mr. 

Topmanager”, ”Abekongens hævn”, ”Seks Syvere 

og en Svane”, ”De Ubesværede”, ”Der står et træ 

på Nørrebro”, ”Vladimir”, ”Richard I Topper 1-2.  

”Tannisbugt Mysteriet.” 

 

 

Forord 
Dette er forfatterens første børnebog: Absolut uegnet for 

små børn, pæne børn, sure mænd, sarte sjæle og svage 

kvinder, skolelærere, politikere, pensionister og 
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kværulanter.  Denne bog bør læses af enhver eventyrer 

som kan kunsten at læse det skrevne og især det mellem 

linjerne. 

Richard I Topper tager sin uddannelse på 

Kampia akademiet som rettergangstrold. Han får 

kommandoen over en lille kampgruppe. Som 

også er uddannet hos akademiet som våbenførere 

og videre uddannes de i forskellige retninger af 

Richard I Topper rettergangstrold i dette 

spændende univers. 

Den lille gruppe starter med 8 personer, men 

efter en alvorlig slåskamp mod de vilde Gargok 

hekse, reduceres gruppen tik 5, idet de 3 piger 

bliver såret og falder fra. Richard får foræret en 

Skykarrussel af verdenstrolden Faro som bor på en 

høj bjergtinde på Færøerne, Den lille femmands 

gruppe møder mange farlige forhindringer undervejs, 

men de kæmper sig fri og fortsætter deres vagt og 

søgen efter at udrydde det onde og fremme det gode i 

verden. Verdens ondeste mand Wammelman er fanget 

og lagt i en panserglaskiste hvor han skal blive i 

mange hundrede år. Wammelman slipper ud med 

hjælp fra skrumpetrolden, men kommer ikke ud af den 

stærkt krympede panserglas kiste som synker til bunds 
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i havet, men stiger op til overfladen og fanges i et net 

og fiskes op af Faros transport ørne, og bringes tilbage 

til fangehullet. Richard og hans folk møder mange 

forhindringer som vil dem og andre ondt under deres 

rejse. Richard og hans lille lovlydige flok af 

ordenshjælpere løser problemerne efterhånden som de 

dukker op. Efter endt mission vender de tilbage til 

Kampia akademiet for at efteruddanne sig, så de er 

klar til den næste verdenstur for at kæmpe mod det 

ondes overgreb. 

Læs endvidere efterfølgeren ”Richard I Topper-2” og 

oplev hver mange spændende opgaver Richard og 

hans ordenshjælpere kæmper med og løser på deres 

næste færd ud i den store spændende verden! 

 
”Skrevet for store børn og små voksne!” 

Kapitel 1 

Læretiden 
 Børn/unge eventyr med mystisk og fiktion ”Richard I.Topper-1”                                                                                                   



7 
 

Spis eller bliv spist” 

Troldkvinden Kampia sidder i sit filosofi-rum og 

skuer ud af vinduet, neden for ser hun de to 

grupper af unger som leger med hinanden i den 

østre gård. Hun har gode tanker om sine 

lærdomshungrende unger. De har alle frivilligt 

meldt sig for at lære livets mange trolde kunster 

på Kampia-akademiet.  De to ravne Kraka og 

Kroka sidder i vinduet og smånusser og hakker 

skiftevis hinanden imens de skeler til Kampia. 

På Troldeakademiet uddanner Kampia sine 

elever i alverdens trolddom, mystik og 

heksekunster, samtidig med alverdens lærdom.  

Der er to slags elever på skolen. Døgnbisserne 

som de lokale kalder dem. De er registreret, som 

Kampia-ungerne og opholder sig døgnet rundt på 

akademiets område. 

Den anden gruppe kaldes Dagbisserne. Det er 

dem som ikke sover på akademiet om natten, 

men som går hjem til deres forældre hver dag 

efter skoletid.  
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Rektor Kampia 

 

Kampia jager med fagter de to ravne Kraka og 

Kroka ud af vinduet ”Ud med jer” Hun sætter sig 

til rette på en stol tæt ved vinduet, så hun fortsat 

kan beundre ungernes trolde og kamplege nede i 

gården.  

 

Uden varsel føler hun at hendes krop ufrivilligt 

skælver, hendes sorte krøllede hår rejser sig på 

hovedet og hendes ansigtstræk viser at der er 

noget som strammer og gør ondt.  

Hun griber fat i bordkanten, stønner højt, 

mundvandet løber ned ad hendes mundvige og 

drypper på bordet. Hendes øjne begynder at 

blinke, nu skifter de farve fra røde og kort tid 

efter bliver de lysende grønne. 
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 Hun stirrer ned i gården. Nu ser hun to hære af 

unge soldater som er i gang med et større slag. 

De hakker løs på hinanden med sværd og spyd. 

Flere af dem ligger såret og døde på gårdens 

bund. Der er en infernalsk, metallisk larm 

samtidig med at der høres mange råb fra de 

kæmpende.  

 

”Du har igen narret mig du forbandede Sømose 

trold og tyran.” Råber hun pludselig, da det går 

op for hende at hun delvis bliver styret af den 

fremmede trold fra Sømosen som stadig har 

kraften til at påvirke andre inden for 1000 

kilometers afstand. Den ækle Sømosetrold som 

holder til i sin hule i skrænten ved Sømosen har 

flere gange tidligere forsøgt at få kontrol over 

Kampia, men hver gang har hun med held kunne 

afvise hans angreb. 

Med sin allerstørste psykiske anstrengelse 

krænger hun det usynlige net af sig som Sømose 

trolden har haft held med at kaste over hendes 

hoved sidst hun var på indkøb i Kirkeby. Efter 

endnu en stor anstrengelse mærker hun at nettet 
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falder og lander på gulvet med et brag, for 

herefter at stige til vejrs og sive ud af det åbne 

vindue som en ildelugtende grøn tåge som stiger 

langsomt videre op imod himlen. Ravnene 

forsøger i det samme igen at lande i 

vindueskarmen, men opgiver det, fordi stanken 

fra den grønne tåge på vej ud, svier i deres øjne. 

 

 
                 Kraka                                                   Kroka 

 

Kampia sidder stille, men bemærker nu, at 

larmen i gården er forsvundet, og ud af vinduet 

ser hun igen de to grupper af unger der leger 

sammen. Nu spiller de rundbold, imens nogle af 

dem bare står og kigger på dem som spiller. 

 

Selvom det for hende er svært at glemme 

Sømosetrolden forsøg på, at fange hende i det 
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usynlige net, så rejser hun sig fra stolen og råber 

højt ud af vinduet: 

 ”Jeg skal nok fange dig en dag og afsætte dig for 

dine mange ondsindede forsøg imod mig.” 

Ungerne kigger uforstående op, men fortsætter 

deres leg.  

 

Nu vender Kampias tanker tilbage til hverdagen 

på skolen. Hun er stadig rasende på 

Sømosetrolden, da hun kalder ungerne ind til 

Hobby arbejde, hvor de lærer alt muligt. 




