


Innledning:

I Sáttomielli bor Risten Iŋgá med sin far, Áhčči og sin bestefar, Áddjá, katten Rosina og hunden Čálmmo. Risten Iŋgá har 
mye på hjertet og vil fortelle, men de voksne har ikke tid til å høre på henne. De synes Risten Iŋgá har en altfor livlig 
fantasi.

En merkelig lyd høres, kanskje er det bare bestefar som snorker som en dinosaur...

Risten Iŋgá har en dukke, Anna Liisa, som hun har fått av onkel Mihkkal som bor langt borte, i London. Anna Liisa kan 
snakke, men bare engelsk. Áddjá synes dukka er en merkelig skapning. Han setter den på vinduskarmen slik at den skal 
tie og sitte stille.



Scene 1:

Risten Iŋgá er alene, kjeder seg og er lei seg. Hennes beste venninne har dratt på ferie og hun har ingen å leke med. Og 
hvor er det blitt av Pelle Njoammil, Pelle Haren, han som skulle være hennes venn, liksom!

Når en stor ravn kommer på besøk og knakker på vinduet, blir Risten Iŋgá kjemperedd! Hun vil gjemme seg inn i et di-
nosauregg!



Scene 2

Pelle Njoammil kommer til Sáttomielli. Han har reist langt og joiker og skryter av sine opplevelser. Sist var han i Bang-
la Desh for å oppmuntre barna der. For det er jo slik at når et barn er lei seg, kan hun eller han joike Pelle Njoammil sin 
joik og da kommer han!

Pelle Njoammil elsker å spise gulrøtter og må derfor prompe av og til... Nu hører han et barn som gråter og til og med 
joiker hans joik – det er Risten Iŋgá! Pelle gjør alt for å vekke hennes oppmerksomhet, og det viser seg å være veldig 
gøy å hoppe på pannekaken som befinner seg i hagen.



Scene 3

Risten Iŋgá hører Pelle Njoammil utenfor og kommer for å møte sin venn. Først er hun litt sint på han og anklager han 
for å ha stukket av da hun trengte han som mest... Men veldig fort blir de to bestevenner igjen.

En merkelig lyd høres igjen – det er nok best å gå inn og gjemme seg.



Scene 4

Det er natt i Sáttomielli. Uldamánát, huldrebarna, varsler om at huldrefar, Uldin Biera, er på røvertokt. Uldin Biera har 
tvunget sin sønn Ándin til å være med å fange Sáttomielli-jenta, Risten Iŋgá. Den urgamle huldrekjerringa Boaran Boa-
ran maser om at hun vil bli byttet bort mot et menneskebarn. Ándin vil ikke fange Risten Iŋgá, hun er jo hans venn.

Uldin Biera tror at det er Risten Iŋgá som sitter på vinduskarmen, og fanger henne. Han har ikke tid til å høre på Ándin, 
som skjønner at far har tatt feil, men Ándin er glad for at det ikke er Risten Iŋgá som har havnet i sekken. De haster 
hjemover, til Uldarábmá, Huldresteinen.



Scene 5

Risten Iŋgá og Pelle Njoammil våkner. Det banker på døren, men Risten Iŋgá tror det er ravnen som vil inn og blir redd. 
Men det er jo bare Áddjá som vil vite hvem Risten Iŋgá snakker med..Áddjá kan hverken se eller høre Pelle, som er mest 
opptatt av å få seg en gulrot.

Risten Iŋgá oppdager att Anna Liisa er borte! Pelle Njoammil har hørt noen joike utenfor huset i natt og Risten Iŋgá sier 
at de må dra ut til Uldarábma, Storsteinen, for å lete etter Anna Liisa. Áddjá er alltid med på en kosetur til skogen. Han 
elsker å spise niste ute og ta seg en tuppelur.

Risten Iŋgá vil ha med seg den spesielle guksien som hun har fått av sin venn Ándin. Når man drikker huldrekumelk fra 
den vil man se ting som andre ikke kan se... Áddjá er ikke helt sikker om han tror på alt det der med huldrer, men ber 
likevel Risten Iŋgá, for sikkerhets skyld, alltid ha sølvamuletten, šiellaen, på seg. Selv vil han ha med seg kniven, i tilfelle 
en pen huldrekjerring skulle dukke opp, da er det bare å kaste den over henne, og vips!.. så har han fått seg en kone! 



Scene 6

Uldin Biera, Ándin og Anna Liisa kommer fram til Uldarápma, storstenen. Å leie Sáttomielli-jenta var vanskeligere enn 
de trodde, dessuten snakker hun veldig rart.

Når Uldin Biera sier de magiske ordene, åpner steinen seg, og alle tre forsvinner inn.

Inne i Uldarápma oppstår det full forvirring når Boaran Boaran mistenker at det ikke er et menneskebarn Uldin Biera 
har tatt med seg. Uldin Biera blir gjort til latter og Boaran Boaran nekter å bli byttet mot denne underlige skapningen! 
Hun vil ikke begynne å gå som den – vil ikke! Hva skal Uldin Biera gjøre? Åpne døren igjen?



Scene 7

I skogen ved Uldarápma, storsteinen, leter Risten Iŋgá etter Anna Liisa, mens Áddjá vil kose seg med niste, og sovner. 
En skummel lyd høres igjen, og Pelle Njoammil stikker av. Risten Iŋgá blir redd når ravnen kommer flygende, men så 
kommer hun på at hun kan be Ándin om hjelp! Hun finner fram guksien og Ándin kommer frem og heller melk i den. 

Risten Iŋgá lurer på om Ándin har sett Anna Liisa, men Ándin rekker ikke å svare før de små Rapstálloene dukker opp. 
Rápstalloene har på seg kråkesølv for å beskytte seg mot huldrene, og heller ikke huldregutten Ándin tåler sølv, og må 
derfor flykte.



Scene 8

De små Rapstálloene er på vei til Ájagohpi for å grave opp kråkesølv til beskyttelse mot huldrene. Men de har et pro-
blem. Den store gruvestálloen har gravd opp alt sølvet, gullet og til og med kråkesølvet og nå må rapstálloene reise 
lenger og lenger bort, og grave dypere og dypere ned i jorden.

Bološ, den minste rapstálloen, har hørt og sett noe og prøver å fortelle om det til de andre, men de har ikke tid til å 
høre på ham! I stedet klager de over et stort og hårete dyr som de er veldig redde for! Det viser seg å være katten Rosi-
na, som vil leke med stálloene. Stálloene flykter og Risten Ingá løper etter. Katten hennes Rosina er jo ikke farlig!



Scene 9

Ándin kommer tilbake, men Risten Iŋgá er borte! Ándin setter seg for å vente. Áddjá våkner og er veldig tørst. Han fin-
ner ikke Risten Iŋgá og kan heller ikke se huldregutten Ándin. Áddjá oppdager guksien og tror att Risten Iŋgá har lagt 
igjen melk til ham. Når Áddjá drikker huldremelken ser han ting som andre ikke kan se.

Han ser Ándin og hører stemmen til Anna Liisa. Ándin forteller at de har fanget Anna Liisa. Áddjá vil joike Anna Liisa. Til 
slutt havner de begge to inn i steinen. Der blir det skikkelig rabalder fordi Áddjá har på seg šiellaen og det gjør vondt i 
huldreøynene!



Scene 10

Risten Iŋgá kommer tilbake, og nå er også Áddjá borte! Hun er alene igjen og i sin fortvilelse joiker hun Pelle Njoammil. 
Og Pelle dukker opp! Han har bare vært ute i verden for å oppmuntre barn.

En voldsom lyd høres igjen og jorden begynner å riste. Risten Iŋgá sender Pelle for å se etter, kanskje en stállo er på 
vei...



Scene 11

En diger dinosaur har våknet! Pelle viser seg å kunne dinospråk, det har han lært på hareskolen og gjennom Pelle for-
teller Dino at han har våknet av alt bråket og støyen som både de store og små stálloene forårsaker når de graver i jor-
den. Dessuten er han sint og fortvilt fordi kildevannet er forurenset og holder på å tørke helt ut!

Plutselig kommer Anna Liisa ut av steinen og går rett mot Dino. Hun er ikke redd. Risten Iŋgá forstår at Anna Liisa vil til 
sin mor. Når Pelle sier at jorden er vår alles mor, forstår Risten Iŋgá hva Dino prøver å si. Vi må alle ta vare på vår jord 
og ikke forsøple og ødelegge naturen!

Dino joikes og han forsvinner fornøyd inn i skogen igjen. Anna Liisa er funnet og det er på tide å dra hjem igjen. Hjem til 
Sáttomielli!



Sluttsang

Det synges om heltene i Sáttomielli og når ravnen dukker opp igjen, 
er ikke Risten Iŋgá lenger redd. 
Ravnen er jo ikke farlig! Den er jo en søppelfugl som rydder i folks bakgårder!
Men hvor ble det av Áddjá? Han ble glemt igjen i huldresteinen!
Alle må si de magiske ordene: Skoaŋgalit, skoaŋgalit,  luoitte Risten Iŋggá ádjá olggos! 
Banke, banke på! Slipp Risten Iŋgás bestefar ut!


