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Der skal laves troldesuppe i Troldehøjen igen i år, så troldene kan bevare den magiske kraft i deres
troldehjerter. Men det er ikke alle, der kan lide troldesuppe. Lille Rolla sukkertrold vil under ingen
omstændigheder deltage i suppebrygningen eller have noget suppe - og det er slemt, for alle skal være med og
komme med hver sin ingrediens, ellers virker troldsuppens magi ikke.
Men hvordan overtaler man en lille kræsen sukkertrold til at spise suppe fuld af harekød og hekseæg?
Troldeliv er fortællingerne om tvillingerne Paja og Pajko, som tumler rundt på eventyr i troldeskoven, og om
deres store familie, som bor i troldehulen under det gamle egetræ.
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