Eik stormvind
og de andre barna i

Ranaheim

Eik Stormvind sammen med Kalmar Kråke og Eirill Ekorn.

Barna fra Ranaheim…
Ranaheim er en hemmelig og magisk verden hvor alt kan
skje. Denne verdenen befinner seg i de dypeste skoger og
mest utilgjengelige områder. Langt, og lengre enn langt,
borte fra oss vanlige mennesker.

Eik Stormvind og
Bjørk Kvitrebekk.

I den sørvestlige delen av Ranaheim lever det fire barn. Her kan
trærne hviske til hverandre og fuglene synger sanger ingen
mennesker tidligere har hørt. De fire barna er søsken av vinden og
passer på hverandre i tykt og tynt. De har også flere dyrevenner i sin
lille gruppe. Sammen må de løse små og store problemer som de
møter på sine mange eventyr. Det finnes både gode og onde krefter i
Ranaheim. Dette vet både barna og dyra.

Ask Tåkedugg

Eik Stormvind er eldst og leder den lille flokken med stødig hånd.
Hun passer på at de andre barna og dyra har det bra. Eik
Stormvinds faste følgesvenner er Fredrik Fuglekonge, Eirill Ekorn,
og Kalmar Kråke. Nestemann i gruppa er Bjørk Kvitrebekk. Hun
sprer glede til hele gruppa med sitt gode humør. Når hun er med sin
gode venn Gaute Grevling blir det aldri kjedelig. Ask Tåkedugg er
eneste gutt i flokken og han elsker å finne på tøysete ting sammen
med sin fuglevenn Ronja Rødstrupe. Selje Sommernatt er baby og
minst av de fire.

Selje Sommernatt
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Eik Stormvind sin
godnatthistorie
Hver kveld før de små skal sove må
Eik stormvind fortelle en
godnatthistorie. Det er den samme
historien som hun har fortalt så
mange ganger før.
Denne kvelden er intet unntak og Eik
Stormvind gjør de små klare for
eventyrstund. Først legger hun Selje
Sommernatt godt til rette inni slyngevugga
og gir den et lite puff. Den gode myke
bevegelsen roer henne fort ned. Litt verre er
det med Ask Tåkedugg. Han vil helst tøyse
og absolutt ikke legge seg. Etter å ha stupt
kråke ti ganger og hoppet opp og ned enda
flere, så kryper han under fellen. Bjørk
Kvitrebekk setter seg ved siden av Gaute
Grevling og så er alt klart. Eik Stormvind
tar hånda ned i posen som henger på kjolen
hennes. Herfra drar hun opp en liten fillete
bok som hun varsomt åpner opp. Og så
begynner hun å lese:

Selje Sommernatt sover og Eirill Ekorn passer på.

Skøyeren Ask Tåkedugg.

”For veldig lenge siden bodde det en liten
ekorngutt i Ranaheim som het Knekk. Navnet
hadde han fått fordi han var kjempegod på å
knekke nøtter. Knekk hadde en liten musevenn
som het Sniff. Sniff var en bjørkemus og veldig god
til å klatre i trær. De to små vennene brukte
dagene på å leke, og finne nøtter sammen. Hver
gang en av de fant nøtter eller annet spiselig, så
delte de alltid broderlig. En halv nøtt til Knekk og
en halv nøtt til Sniff.
Men en dag fant Knekk en kjempenøtt oppe i et
eiketre. Nøtta var så stor at han knapt klarte å
holde den med de små hendene sine. Plutselig
tenkte han: ”Denne nøtta er bare min. Den vil jeg
ikke dele med Sniff, eller noen andre!”
Eik Stormvind bærer Selje Sommernatt til sengs.
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”Jeg tror jeg må hjem og legge meg nå
Sniff, jeg ble så trøtt!” Knekk hadde
ikke fått det siste ordet ut av munnen
før han føyk avgårde. ”Det var da
rart”, tenkte Sniff, ”Hvorfor vil Knekk
legge seg nå? Sola har jo ikke engang
lagt seg. Og ikke har vi funnet noen
nøtter heller”.

Gaute Grevling får klapp og kos av Eik Stormvind og Bjørk Kvitrebekk.

Vel hjemme gjemte Knekk den store
nøtta i senga si. Å som han gledet seg
til å spise den store nøtta helt alene!

Når sola hadde gått ned den kvelden gikk Knekk til sengs og fant den deilige nøtta. Endelig kunne han
sette tennene i den uten å bli oppdaget. Den første biten var veldig god. Den andre også. Til slutt var
hele nøtta nedi Knekks lille mage. Men magen var ikke bare glad, det gjorde vondt, au! Han trakk
dyna over hodet og ville bare sove! Tenk hvis han hadde delt med Sniff, da hadde han ikke fått så
vondt i magen. Men hvordan hadde vennen hans det egentlig? Knekk begynte å tenke. Sniff fant jo
ikke noe mat under treet. Kanskje Sniff lå sulten i sin seng? Knekk kjente at magen gjorde enda mer
vondt når han begynte å tenke på Sniff. Tenk, han hadde ikke delt maten sin med sin beste venn. Han
hadde ikke delt med familien sin heller. Jo mer Knekk tenkte på det, jo mer urettferdig så han at han
hadde vært. ”Mamma og pappa deler jo alltid maten sin med meg. Det gjør Sniff også”, tenkte han
inni seg.
Nå begynte det å bli helt uutholdelig å være en liten ekorngutt. Hvorfor hadde han spist hele nøtta selv
uten å dele? Uansett hva Knekk gjorde nå så klarte han ikke å sove. Han vrei seg i alle retninger.
Dyna tok han først over beina, så over hodet. Det hjalp ikke en gang å legge halen under puta. Da
begynte Knekk å gråte. Hvordan skulle Sniff noensinne kunne tilgi han? Da kom ekornmamma inn.
Gode ekornmamma med det store hjertet. ”Hva er det du gråter for da min lille gutt?” ”Åh, mamma”,
svarte Knekk, ”jeg fant den største nøtta i hele skogen i dag, og så delte jeg den ikke med alle de som jeg
er glad i. Ikke med Sniff, ikke med deg mamma, ikke med pappa eller søsknene mine. Nå har jeg vondt
både i magen og i hjertet mitt”. ”Så det er derfor du er lei deg min lille Knekk”, sa ekornmamma. ”Du
må vite det, min gutt, at det er veldig viktig å dele med de du er glad i. Og ikke bare med de du er glad
i. Det er mange som kan være sultne og trenge din hjelp. Og du blir ikke fattigere av å gi. Når du gir
vil du også selv få hjelp den dagen du trenger det. Det første du skal gjøre i morgen er å si unnskyld til
Sniff. Si til han at du angrer, og har hatt vondt i hjertet ditt”.
Neste morgen hoppet Knekk til Sniffs hus. ”Kjære gode Sniff, jeg har vært så dum”, sa Knekk, ”i går
fant jeg den største nøtta i hele skogen, uten å gi så mye som en liten bit engang til deg. Vil du
fremdeles være vennen min?” ”Nå ble jeg veldig lei meg Knekk, men også glad for at du ber om
unnskyldning. Selvfølgelig vil jeg fremdeles være din venn”, sa Sniff og ga Knekk en god klem.
Det er veldig viktig å dele med andre og være ærlig. Det hadde Knekk nå lært. Aldri mer ville han gå
til sengs med vondt i magen og vondt i hjertet. Det var mye bedre å legge seg når man hadde delt med
de man var glad. Da kunne man som liten ekorngutt sove sin beste søvn.
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Eik Stormvind lukker boken og ser bort på Ask
Tåkedugg. Hun ser at det lille brystet hans
hever seg rolig opp og ned. Selje Sommernatt
sover søtt i slyngevuggen sin. Bjørk Kvitrebekk
har lagt seg til i fanget til Eik Stormvind og
sover nesten. Eik Stormvind bærer henne bort
til sengen hennes og pakker henne godt inn.
Før Eik Stormvind selv går og legger seg, så
synger hun godnattsangen hun har diktet til de
små. I kveld, som alle andre kvelder før det, så
finner Eik Stormvind fram den hemmelige
kofferten sin. Ut av kofferten drar hun en liten
fløyte. På denne fløyten kan hun spille de
vakreste toner som noen gang er hørt i
Ranaheim. De myke tonene fra fløyta og Eik
Stormvind sin sang vugger Bjørk Kvitrebekk
inn i drømmeland.

Oljemaleri på lerret av Eik Stormvind.

Selje Sommernatt elsker å sove høyt og aller helst sammen med Eirill Ekorn!
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Selje Sommernatt i en seng laget av en gammel stol.

Sove lille Selje Sommernatt, Eik Stormvind skal passe på.
Under stjernene i Ranaheim du trygt kan hvile nå.

Selje Sommernatt i en dukkeseng med dreide stolper og monogram. Gaute Grevling passer på.
6

www.camillamaalendesign.no

Oljemaleri på lerret av Ask Tåkedugg.

Sov lille Ask Tåkedugg, Eik Stormvind skal holde din hånd.
Når vinden fra øst stryker ditt kinn, du med søvnen knytter
bånd.

Sov lille Bjørk Kvitrebekk, Eik Stormvind skal være med deg.
Når drømmene finner ditt sinn, vil universet smile til deg.
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Velkommen inn i en eventyrlig verden!
Så gøy at du valgte å laste ned Eik Stormvind sin
godnatthistorie! Jeg ønsker deg en god lesestund sammen
med ditt barn, bonusbarn, barnebarn, tantebarn eller
andre barn du er glad i og bryr deg om.
Ranaheim er en verden hvor det finnes vennskap mellom
barn og dyr, storslått natur, fantasi, eventyr og magi. For
flere spennende historier som kan leses på sengekanten,
følg med på www.camillamaalendesign.no/blogg Her blir
det oppdateringer om Eik Stormvind, Ask Tåkedugg,
Bjørk Kvitrebekk, Selje Sommernatt og alle dyrene.
Camilla Målen

Mitt navn er Camilla Målen og det er jeg som står bak Camilla Målen Design. Jeg designer og
lager for hånd vakre og unike ting til din baby og ditt barn. Hovedfokuset er på sovemøbler
med tilbehør, samt portrettmalerier. Produktene fra Camilla Målen er eksklusivitet, kvalitet,
estetikk, godt håndverk og design, det lille ekstra, det som ingen andre har og som er unikt.
http://www.camillamaalendesign.no
Kanskje du fikk lyst
på en slyngevugge
til din lille baby, lik
den Eik Stormvind
bruker til Selje
Sommernatt? En
slyngevugge er også
en kjempefin gave
til mor og barn. Jeg
syr slyngevugge til
deg av de fineste
bomullsstoff. Jeg
har også ulikt
tilbehør til
slyngevuggen. Sjekk
ut her:
http://camillamaal
endesign.no/hengeog-slyngevugger/
Hvis du ønsker å bestille en vakker slyngevugge, eller noen av de
andre produktene på nettsiden min www.camillamaalendesign.no
så ta kontakt. Jeg gleder meg til å høre fra deg Du kan sende en
e-post til camilla@maalen.com eller du kan ringe meg på 979 80
278. Du kan også sende meg en privat melding på Facebook:
https://www.facebook.com/camillamaalendesign
Med vennlig hilsen Camilla, Eik Stormvind og barna i Ranaheim.
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Eik Stormvind, Bjørk Kvitrebekk og
Gaute Grevling skuer ut over skogen i
Ranaheim. Snart blir det nye eventyr!
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