Prinsesse Bella Bella
Bella Bella er prinsesse på det smukkeste slot i hele Ponyville. Der er høje
tårne, og pink og glimmer over det hele. Der er balkoner og balsale og
soveværelser med bløde senge, som er helt perfekte at hoppe i, og nede i
køkkenet er der skabe fyldt med dejlige kager. 	

Alle ved at Bella Bella er den fineste af alle ponyerne. Næst efter Gimpe, har
hun også det blødeste hår og den blødeste pels. Det er faktisk lidt surt, for det
burde være hende der havde det, efter som hun er den bedste prinsesse. 	

Bella Bella er måske en lille smugle sart, når det angår farlige eventyr, og selv om hun ikke vil
kendes ved det, er hun faktisk lidt genert anlagt. Men det er kun når der ikke er nogen der
kigger! For rigtige prinsesser er ikke generte, vel? Hun skal nok gøre sit bedste for at overvinde
sig selv og gå i fonten, når hun selvfølgeligt får den bedste ide til en leg og finder på de bedste
regler. I alt fald så længe at pelsen ikke bliver våd og kommer til at lugte eller bliver beskidt, for
prinsesser er i alt fald heller ikke beskidte! 	


!
Prinsesse Sommer Sol: Din største konkurrent til at være den bedste prinsesse. Og hun har
så nemt ved at få venner og være sød ved folk. Æv. Du er nødt til at være sikker på at ingen er i
tvivl om at du er den bedste prinsesse. 	

Gimpe: Hun er sød, og alles ven, så hende kan du godt lide at være sammen med. Og så ser hun
jo rigtig meget op til dig, og det er jo ikke dårligt. Men altså, hvis hun var lidt mindre pæn og
blød ville det ikke gøre noget. 	

TilliTwist: Hun er alt for fjollet til dig. Hun laver ulykker og sviner sig til, og hun får så
mange dårlige ideer – især når de går ud på at drille dig. Måske skulle man nærmere selv finde
en måde at drille hende på.. Men hvad ville virke…? 	

Muffe Mose: Muffe er sådan en lille, dum vigtigper, som altid har sådan nogle tåbelige ideer.
Men heldigvis er hun ret nem at drille. Og de andre ponyer synes jo at man er sej, hvis man kan
få hylet Muffe Mose rigtig godt ud af den. 	


!
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Prinsesse Sommer Sol
Sommer Sol bor på det smukkeste slot i hele Ponyville, især når det regner,
stråler det mere end skatten for enden af regnbuen.	

Prinsesse Sommer Sol kan godt lide at lege og fjolle rundt. Og hun er
faktisk ret modig hvis det skal være. Selv om der ikke arter sig for en
prinsesse kan hun godt lide de vilde lege og hvis ingen sladre vil hun også
gerne lege med mudder. Hun vil gøre meget for at vise hun er den bedste
prinsesse, men hvordan man lige gør det er svært at sige – og nogen gange
kommer hun lidt til at miste fokus, og glemmer hvor prinsesse-agtig hun skal være. Men så
må man jo skynde sig at rette op på det! Eller prøve at forklare, hvorfor det giver mening
alligevel. 	

Sommer Sol vil gerne lave reglerne for legene og sørge for at de andre leger på hendes måde.
Hun kan godt lide de andre ponyer og er som regel søde ved dem. Om ikke andet fordi at det kan
være meget prinsesseagtigt at være den overbærende og forstående. Og der er jo heller ikke så
meget ved at være helt alene. Så er der ingen der kan se hvor prinsesse-agtig man er. 	


!
Prinsesse Bella Bella: Hun er en snob, og hun er dum og slet ikke så smuk som dig. Hmf!
Det er bare ret snyd at hun er så god til at lege prinsesse. Men så må du jo bare vise at din
måde at være prinsesse på er meget bedre. 	

Muffe Mose: Du vil virkeligt gerne hjælpe hende med at udvikle hendes mod. De ting du gør
virker bare aldrig lige så godt som du regner med. De kommer altid til at gøre hende bange eller
ked af det, selv om du jo mener det godt… Men så må man jo bare prøve hårdere! 	

Gimpe: Hun er da sød og hun skal i alt fald med til din fødselsdag i næste uge! Men hun er lidt
en efteraber! Og gør hele tiden det samme som Bella Bella. Det er selvfølgeligt okay når det er
dig hun gør det samme som, men da ikke med Bella Bella? Gimpe har dog nogen rigtig gode
ideer til sjove lege og er god til at udtænke ting, når hun altså kan finde ud af at tænke selv.
Men det er ret irriterende at hun er så dælens smuk… 	

TilliTwist: Hun er en dejlig, fjollet legekammerart. Det er især når du er sammen med hende
at du glemmer at tænke. Nogen gange kommer hun bare til at sige pinlige ting om
uprinsesseagtige ting i lavede sammen. Og så er det drøn snyd at hun kan flyve! 	


!

(desværre titelløse og med kun et navn) Gimpe
Gimpe bor ude i skoven, ved det smukke vandfald. Det er egentligt godt
nok, men altså.. De andre bor på deres fine slotte, og hun vil så gerne
være en del af det. Det kan godt være hun er sød og er den smukkeste
pony i hele Ponyville og har alt det der.. men hun er jo ikke prinsesse!	

Men hun har jo to fine forbilleder lige her til at lære af. Hun prøver at
efterligne deres gang, sige de samme ting, give dem ret mv. Nogen gange
kan det bare godet være lidt svært at finde rundt i hvilken en af
prinsesserne der har ret, hvis de er uenige. 	

Gimpe går og brygger på en plan, om at hun måske kan overgå dem begge to på en eller anden
måde, og måske endda blive den aller bedste prinsesse en dag! Om ikke andet kan det måske
være at hun er datter af en stakkels dronning, som ikke selv kunne passe på sit barn, og blev
nødt til at give det væk!? Der er mange gode teorier, og jo mere dramatiske og fantastiske jo
bedre.	

Inders inde har Gimpe forkærlighed for eventyr og spændende ting. Og så går hun stærkt ind
for at man ikke bare giver op. Gimpe er også ret kreativ og god til at finde på sjove lege og ideer,
men når man er sammen med sådan nogen vigtige ponyer som Sommer Sol og Bella Bella, så
er det nogle gange svært, at sige at ens plan faktisk er den bedste. 	

Gimpe vil gerne hjælpe, hvor hun kan, og sørge for folk ikke bliver uvenner, men det kan godt
være lidt svært når de andre nogen gange er så dumme! For de andre kan virkeligt godt være
irriterende og der kan godt være rigtig svært at være sød mens man er sur!	

Prinsesse Bella Bella: Wow, hun er bare en fin prinsesse! Og hvor gør hun mange fine ting..
sådan rigtig prinsesseagtigt. Hvor er det bare vildt at Gimpe kan kalde sig hendes ven!	

Prinsesse Sommer Sol: Det kan godt være hun ikke ser helt så prinsesseagtig ud, men til
gengæld er hun noget mere sjov og rar end Bella Bella.. Og det må betyde at hun er den ægte,
ægte prinsesse? 	

TilliTwist: Helt sikkert den sødeste af ponyerne. Men selvfølgeligt ikke prinsesse, og det
trækker jo ned. Men til gengæld er hun fuld af sjov og ballade, og hvis man skal på eventyr skal
det være med TilliTwist. Nogen gange kommer hun bare til at sige pinlige ting om
uprinsesseagtige ting i lavede sammen.	

Muffe Mose: Det er lidt synd for Muffe, når de andre driller hende. De kan altså ikke helt være
det bekendt. Gimpe har i alt fald ret dårlig samvittighed når hun også kommer til at drille
Muffe – men hun gør jo bare lige som prinsesserne? Og så er det vel i orden?	


FjollePonyen TilliTwist
TilliTwist er Ponylands mest fjollede indslag. Det er hende der kan
lide at vende tingene på hoved, gemme alle ponyernes højre sutsko,
putte flødeskum i børsterne og så videre. Der er vist en del der
synes hun er for meget, men hun har det bare SÅ sjovt! Og de
kan jo ikke blive rigtig sure hvis bare det er for sjov? 	

TilliTwist bor oppe i det store træ, så hun er nødt til at flyve hver
gang hun gerne vil noget. Og det nyder hun også! Det er faktisk
ret fedt at flyve rundt og blære sig med at hun kan flyve – for det
er der bare ikke ret mange andre der kan. HA! 	

Hun har prøvet at lære de andre det, men det er bare lige som om at de ikke fanger teknikken…
Men det kan man jo så også få en masse sjov ud af! På den anden side, hvis hun viste de kunne
lærer det, havde hun nok ikke hjulpet. 	

Man kan vist godt sige at TilliTwist er ret flabet og god til at komme til at tale før hun tænke.
Hvilket på en eller anden måde også hænger sammen med hendes hang til at blære sig over for
sine venner – hun er jo den eneste der kan flyve, og der må være flere ting hun er den eneste der
kan.	

Desuden er der ingen der skal udfordre hende til noget - for hun tør godt. Nemlig. 	

TilliTwist har lagt mærke til at alle ponyerne – mest Sommer Sol og Gimpe – er meget sjovere
at lege med når de kun er to. Det er ikke altid TilliTwist husker at man ikke må sige, hvad det
er man har leget og, hvem der var, der endte med at rulle sig i mudder og sådan noget. Og
hvorfor skal de holde sig tilbage, bare fordi andre er der?	

Prinsesse Bella Bella: Hun oser alt for langt væk af duftevand og sådan noget. Det er også
der for hun er den sjoveste at drille. Når nu hun selv ligger så meget op til det, er det jo faktisk
hendes egen skyld. 	

Prinsesse Sommer Sol: Hun er da meget sød. Man kan i alt fald få hende til nogle sjove ting
ind i mellem når hun glemmer hun er prinsesse. 	

Gimpe: Hun er en lille efteraber er hun! Tror hun kan blive prinsesse, men det kan hun altså
ikke.. så gad vide om man ikke kunne finde en sjov måde at bevise det på, for normalt er hun
sød nok. 	

Muffe Mose: Helt sikkert den kedelige type… Men hun har nogen sjove reaktioner, ind i
mellem. Man kan få en del sjov ud af hende, ved at gøre hende forvirret og drille hende. Og så
tror hun på alle de tossede historier du har fortalt hende om kæmpefrøer i mosen og alt det. 	


Muffe Mose
Muffe Mose er hverken den modigste eller den sejeste pony i Ponyville.
Hun er ret nervøst anlagt og kan godt komme til at miste fokus når det
bliver uhyggeligt. Men det er også fordi hun ved, hvad der gemmer sig i
skyggerne og hvad der kommer frem om natten. Og hvad for nogle ’ting’
der kunne leve i sumpen! Der findes mange uhyggelige historier.	

Og selv om hun ikke bryder sig så meget om de andre ponyer, som aldrig
rigtig behandler hende pænt, så vil hun alligevel advare dem. Tænk nu
hvis der faktisk kom en kæmpe-frø og skræmte en af de andre, uden at hun havde advaret
dem!? Nej, det dur slet ikke.	

Det er TilliTwist der har fortalt hende om de fleste af disse her ting, og selv om Muffe godt kan
blive i tvivl om TilliTwists intentioner, så er Muffe nødt til at tro på hendes historier efter den
gang, hvor at mygge-historien viste sig at være rigtig. TilliTwist ved en ting eller to om farlige
ting – det er bare ærgerligt for hende at hun er for dum til selv at forstå at de er farlige.	

Muffe Mose er den klogeste pony i klassen. Men det tæller måske ikke for så meget igen, synes
Muffe, når man ser hvad hun er oppe i mod. Men derfor gør det jo ikke noget at bevise det over
for de andre når lejligheden byrder sig.
Muffe er blevet drillet mere end de fleste, men hun har stadig ikke vænnet sig til det. Nogen
gange lykkes det at komme med et smart svar tilbage, men ofte gør det bare det hele endnu
værre. Tænk hvis det en dag var Muffe Mose der fik en af de andre til at græde for en gangs
skyld.. Hvis hun nu var rigtig godt, udspekuleret listig?? Ov, nej! Det må man ikke! Man skal
være god ved de andre.. Altid… Ikke også? 	

Prinsesse Bella Bella: Hun er storslem og en snob, som altid fører sig selv frem. 	

Prinsesse Sommer Sol: Måske PRØVER Sommer Sol være sød, men det hun siger, er bare så
frygteligt. Det er tit det der gør aller mest ondt. Du ville ønske hun bare ville holde op. Det kan
næsten ikke være andet end med vilje? 	

Gimpe: Du har luret Gimpe. Hvis Prinsesserne gør det, så gør hun også. Det er næsten for
nemt at komme til at sige at Bella Bella sagde at … 	

TilliTwist: Hun er ret modig og sejt. Måske alt det du ikke er. Hun er i alt fald heller ikke ret
smart. På en måde kan du godt lide hende, men på den anden side er hun altså ikke særlig rar
ved dig overhoved… 	
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Pony-arket	

En streg/hjerte/sol/… pr. gang spillerne er overpony-sød. F.eks.:
Bryder ud i sang, siger ’Vi er alle smukke inden i’, lader den anden komme foran i køen eller oprigtigt tilgiver.	
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