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Möten

Den här antologin innehåller texter skrivna på Linnéuniversitetets kurs Att skri-
va barnlitteratur, en kurs i kreativt skrivande som sedan 2014 har konstnärlig 
status. Den grundläggande kursen Att skriva barnlitteratur I (30 hp) har sedan 
höstterminen 2017 en fortsättning på ytterligare 30 hp, Att skriva barnlitteratur 
II. Kursen har tidigare varit förlagd till Astrid Lindgrens Näs och ges nu i samar-
bete med Vimmerby kommun. Alltsedan kursen gavs första gången läsåret 2010 
–2011 har vi haft våra kursträffar i Vimmerby. Kursen ges på distans och den 
mesta undervisningen sker via lärplattformen MyMoodle på internet, men när vi 
tre gånger under kursens gång ska träffas i verkliga livet så sker det i Vimmerby, 
staden där Astrid Lindgren föddes, växte upp och började sitt skrivande. En mer 
inspirerande miljö för skrivande och sammankomster är svårt att föreställa sig! 
Under en av träffarna får studenterna guidning i Astrid Lindgrens barndomshem, 
och då känns de barnlitterära historiska vingslagen nära. 

Antologin innehåller texter skrivna av studenter som började på kursen Att 
skriva barnlitteratur höstterminen 2018 samt fortsättningsstudenter som antingen 
gått direkt till fortsättningen från grundkursen eller som kommit tillbaka efter ett 
uppehåll. Några texter är utdrag ur längre berättelser, medan andra är bilderboks-
texter, kortare noveller och dikter. Gemensamt för dem alla är att de tillkommit 
som övningar och skrivprojekt under kursens gång.

Temat för antologin är Möten och detta ord rymmer såväl möten i texterna 
som möten mellan texterna och läsarna. I ett möte sker det alltid något och vi som 
arbetat med den här antologin hoppas att ni ska få läsupplevelser som sätter igång 
tankarna och får er att känna den glädje över själva skrivandet som finns i de här 
berättelserna. Vi känner glädje över att dela de skrivna texterna med nya läsare 
och en glädje över den kreativitet och energi som finns i studentgruppen och som 
nu resulterat i denna antologi. Helene Ehriander, som är redaktör för antologin, 
tog initiativet till att starta kurserna och har genom åren både undervisat och 
varit kursansvarig på samtliga kurser. Det är vår förhoppning att berättarglädjen, 
mångfalden och variationen ska locka till läsning av dessa berättelser skrivna av 
framtidens svenska barnboksförfattare.

Helene Ehriander
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Monsunregn
Jenny Bjarnar

De kom nya till klassen båda två den terminen. Henke och Sara. Två vanliga 
namn på två vanliga ungdomar som båda hade flyttat till Linköping från varsin 
del av Sverige. Han från Malmö, hon från Gävle och nu möttes de framför en 
flottig biologilärare som hälsade dem välkomna till 9a. 

Tjugosju par ögon glodde på dem medan de gled ner vid varsin bänk i 
varsin del av klassrummet, ett vanligt rum med smutsgula väggar och en sedvanlig 
smartboard längst fram. Några affischer på knoppning, människans organ och 
växthuseffekten. Ett diagram över näringskedjan och det periodiska systemet.

Challe Turström som läraren hette, var i 50-års åldern och hade skinnväst 
med flanellskjorta under. Han såg ut som en sådan där lärare som vill vara evigt 
ung. Som vill prata med sina elever i kamratlig ton och dra trista skämt med helt 
fel referenser.

Henke gäspade till fast han försökte dölja det. Han ville inte ge ett drygt 
intryck, han hade bara sovit dåligt i natt. Fatta börja ny klass när man är 15. Han 
tänkte att han inte skulle orka anstränga sig för att få vänner. Han hade simningen. 
Det fick lösa sig allt eftersom. Förresten brukade han inte ha några problem med 
sådant. Han kunde tänka sig att det skulle bli värre för den där tjejen som också 
var ny. Sara, hette hon så? Hon hade svartvita strumpbyxor och svart kjol. Stora 
kängor till det och ögonen var helt mörka av kajal. Ansiktet vitblekt utan antydan 
till färg. Och håret sedan, illrött och uppburrat. Som en Lilla My som först varit 
på punkdisco och sedan sprungit genom skogen hela natten. Hon såg ut som ett 
spöke bredvid de brunbrända välkammade eleverna i nian i Vallaskolan. 

Sara tittade ut genom fönstret över den solupplysta skolgården. Allt såg 
så gulligt ut, väldigt pittoreskt jämfört med den fula skola hon lämnat i Gävle. 
Gävle, Jävle, Jävlig. Linköping, Finköping, Fittköping. Hellre jävliga jävle än 
fittiga finköping tänkte hon. I Gävle fanns Lo och Greger. Där fanns replokalen, 
hard rock och spritgubben. Döda raketers sällskap och parkbänken som hon hade 
rökt hundra cigg på minst. Hon och Greger brukade dela för att få dem att räcka 
längre. 

– Och så hoppas jag att alla kommer att göra sitt bästa för att Sara och 
Henke ska känna sig riktigt välkomna här på Vallaskolan, avslutade Challe sitt 
lilla peptalk till dem och klassen med att säga.
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”You bet”, tänkte Sara. Hon gjorde sig inga illusioner om att någon 
skulle anstränga sig ett dyft. Och den där nya killen. Han såg ut som en sportig 
balsamreklam. Helt ovetandes om livet. Om allt det hårda. Sara såg ut över gården, 
ut på den hårda asfalten som skulle möta henne i månader framöver. Bitch. Hon 
knöt nävarna under bordet och hatade det faktum att detta var hennes nya liv.

Linköpings simhall såg ut som simhallar gjorde mest. En 25-meters bassäng, stora 
fönster och ett hopptorn. Oturligt nog fanns där även ett äventyrsbad i hallen 
bredvid. Henke irriterade sig på att han behövde dela duschen med miljarders 
småkids och peppiga farsor som såg simning som ett nöje istället för det den var 
för honom. Hård träning för att bli bäst. Han hade vistats i simhallar så länge 
han kunde minnas. Båda hans föräldrar hade tävlat på elitnivå när de var yngre 
och drillat honom till detsamma sedan barnsben. ”Man är aldrig för trött för en 
längd till”, var hans mammas mest återkommande mening. Och han visste att det 
stämde. Skulle man bli bäst måste man pressa sig till det yttersta. De hade bott 
i stan i några veckor nu så han hade redan hunnit simma upp banorna och bli 
bekant med sin tränare och träningsgrupp. Den verkade skaplig även om den inte 
var i nivå med hans förra. Hans föräldrar hade dock lovat att kompensera för detta 
genom att låta honom anmäla sig till fler tävlingar än någonsin. Det skulle bli ett 
tufft år. Men ett bra sådant.

Sara hatade simhallar. Mer än allt annat nästan. Det var något med det 
kalla hårda. Som något ondskefullt hängde i luften. Som om renheten bara var en 
täckmantel för något annat mycket smutsigare. För det var smutsigt med alla dessa 
kroppar som skulle dela det minimala utrymmet. Hur många kubikmeter vatten 
kunde det finnas i en 25-meters bassäng? Hur mycket hjälpte klor egentligen att 
rena? Men nu var det som det var. Skulle hon bli ren så var det hit hon skulle gå. 
Jävla skitmorsa som inte ens kunde tajma flytten så de kom dit efter stambytet på 
lägenheten var klart. Inte en dusch hemma på flera månader. 

Henke hängde sig över bassängkanten och andades snabbt. Han hade 
simmat tretton hundradels sekunder snabbare fjäril än på förra träningsrundan. 
Det värkte i kroppen på ett skönt sätt och han lät armarna vila mot den skrovliga 
stenen som ringade in hans vattenvärld. Han blickade ut över det vita hala kaklet 
i hallen. Andades in de omisskännliga dofterna, spejade mot läktarna – tomt där 
idag. Blicken föll på dörren till damernas omklädningsrum som just sköts upp. 
En tanig kropp, svart baddräkt mot en röd kalufs. Det var ju hon. Den där andra 
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nya i klassen. Sara, var det så? Det hade gått två veckor sedan de började och det 
var så många nya ansiktet att ta in att han knappt tänkt på henne sedan första 
dagen. Dessutom satt hon alltid längst bak, tryckt mot fönstret som en förvirrad 
mal. Om det var någon han inte hade förväntat sig att se här var det hon. Kanske 
för att hon verkade så ... han skämdes lite över tanken men ... smutsig. Ofräsch 
liksom. Blek var hon också. Han följde henne med blicken, skyddad av mössan 
och simglasögonen.  Trots hennes trista baddräkt såg han konturerna av hennes 
bröst. Något mjukt i det annars hårda. 

– Gör redo för start.
Tränarens röst krävde uppmärksamhet. Henke rättade till glasen, klättrade 

upp på pallen och gjorde sig redo att dyka i på nytt.
Sara hatade inte sin kropp som det så ofta påstods att tjejer i hennes ålder 

gjorde men hon kände sig främmande för den. Åtminstone blottad så här. Sminkad 
med färgat hår och i svarta kläder var hon skyddad. Ingen kunde komma åt henne. 
Men här. Hon var för allmän åskådan. Hon svepte handduken som hon bar över 
armen om sig istället. Kanske skulle hon nöjt sig med att duscha. Inte gå ut här 
och simma i bassängen. Men någonstans hoppades hon att vattnet utanför skulle 
ta över, skölja bort allt det där blöta inom henne som pockade på uppmärksamhet 
och ville ut mest hela tiden. Alltså fattade hon tag om metallstegen och klev i. 
Vattnet var kallt mot hennes anklar. Men luften runt omkring kändes ännu kallare 
så hon fortsatte att trampa sig neråt, ett två tre och ett försiktigt plask. Med ovana 
rörelser började hon simma. Vad var det nu de hade sagt om rörelsen när hon var 
liten? Glasstrut. Hon log lite åt minnet. Det måste vara minst fem, sju år sedan 
hon var i en simhall. När pappa fortfarande fanns där. Vattnet runt henne lugnade 
faktiskt. Hennes tunna kropp blev starkare och brösten mindre påträngande. Hon 
fäste blicken på klockan i slutet av banan och sköt kroppen genom vattnet som 
om hon flydde. Fram och tillbaka. Det är som Sisyfos och stenen, tänkte hon. Den 
rullar alltid ner igen och han får börja om. Men i det meningslösa simmandet 
fanns ändå någon sorts tröst. Ett sätt att få tiden att gå.

Hösten i Linköping var svalare än i Malmö. Visserligen mindre blåsig 
men Henke tyckte ändå det var konstigt att 35 mil kunde göra så mycket för 
temperaturen. Och mörkret kom snabbare, slöt sig runt dem redan strax efter 
tre. Det var välgörande att komma in i simhallen; ljuset, den höga takhöjden, 
det mjukgörande varma bastubadet efter två timmars hård träning. Han var där 
5–6 dagar i veckan. Ibland även på morgonen. Det hade funnits en period, när 
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han var runt tolv och tränade fyra gånger i veckan då han tappat sugen. Han ville 
spela fotboll med de andra, med rastgänget som alla gick på fotbollsträningen 
ihop, och han hade börjat hata när den röda bilen rullade in på skolans parkering 
för att köra honom till träningen. Han mindes hur ond hans mamma hade blivit 
den gången han inte dök upp, när han hade stuckit med Markus istället. Och 
pappa oroade sig för hans resultatkort, varför utvecklingen gick tillbaka.  Till slut 
vägrade Henke att gå dit alls. Tjatet fick honom helt att tappa lusten. Då började 
”the silent treatment”. Eller helt tyst var det inte men så gott som. Till slut orkade 
han inte längre utan gick med på att följa med på vårlägret som hans pappa skulle 
hålla i. När han för första gången på länge kände vattnet strömma mot hans kropp 
och fick ta ut musklerna igen insåg han hur mycket han hade saknat simningen. 
Inte bara sin mamma och pappa. Sedan dess hade resultaten bara blivit bättre.

Två gånger i veckan gick hon promenaden från Valla till simhallen. Oftast 
en gång efter skolan och en gång på helgen. Renare än så orkade hon inte vara. 
Det var lättare för mamma. Hon duschade hos ”Janne”. Sara rös när hon tänkte 
på hur hennes mamma uttalade namnet. Om det inte vore för ”Janne” kanske de 
kunde bott kvar. De och de förresten, ibland kändes det nästan som om Sara hade 
flyttat hemifrån för mamma var ju typ aldrig där. Sara krokade fast låset i skåp 
222. Mamma trodde stenhårt på numerologi och att om flera tvåor på följd kom 
i ens väg betydde det att man var på rätt väg för ett nytt liv. Kanske hade hon 
ändå något från mamma eftersom hon nästan alltid valde det skåpet, tänkte hon 
sarkastiskt. Men hon tröstade sig med att det mest var för att det låg i ett hörn 
där hon fick vara i fred och slapp exponera kroppen för främmande ögon. Men 
om exponerandet var jobbigt hade hon vant sig vid simmandet. Efter 1000 meter 
var många av hennes jobbiga tankar bortsköljda. Positioneringar i skolan, jävliga 
lärare och tryckande ensamhetskänsla. Det mesta fick hon bukt med. Sedan kunde 
hon gå hem och chatta med Greger eller Lo utan att rämna.

Henke hade sett henne där vid flera tillfällen under hösten. När han inte låg 
i banan och pressade hundradelar brukade han roa sig med att spana efter henne. 
Det fanns något fascinerande med att se en sådan förklädd och avståndstagande 
person som Sara var i skolan bli helt avskalad här. Blottad. Dessutom gillade han 
att följa hennes kropp med blicken. De raka formerna mot de runda. Det vita 
mot det svarta. Yin och yang fast han var osäker på harmonin. Och ofta svepte 
hon handduken om sig så fort hon klivit upp ur bassängen. Bara två gånger under 
hösten hade de passerat varandra så nära att de behövt hälsa. De hade hejat och 
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fortsatt gå åt sina respektive håll. I skolan hamnade de sällan eller aldrig i samma 
sammanhang så mängden ord de utbytt var lätträknade. 

Sara såg honom nästan varje gång hon var i hallen. Han låg i banan och 
pressade sig. Efter att de passerat varandra första gången var det lätt att känna 
igen hans gula badmössa. Visserligen hade alla i hans träningsgrupp likadana 
badmössor men hon såg ändå direkt vem som var han. Kunde man känna igen 
folk enbart på huvudformen? Hon visste inte men på något sätt var det alltid 
uppenbart för henne var han var. Henke. En sådan där typ som troligen stod för 
allt hon föraktade. Sportslighet. Bra betyg. Föräldrar som lämnar och hämtar. En 
stor villa. Dålig musiksmak. Popularitet. Men det betydde inte att det inte var 
roligt att spionera på honom. Sporttönten kallade hon honom i chatten. Inte för 
att det fanns så mycket att rapportera men i brist på att utveckla sociala relationer 
själv i skolan brukade hon även spionera på honom där. Det gick så ... lätt för 
honom. Han tycktes inte det minsta rädd eller nervös, för honom verkade det vara 
det enklaste i världen att få vänner. Folk flockades verkligen kring honom precis 
som kring baseballstjärnan i en fånig highschoolfilm. Hon både skydde honom 
och fascinerades av honom. I sina mörkaste stunder brukade hon se hans bruna 
underarm framför sig och hur hon karvade fram ett mönster i den medan hon 
frågade. ”Kan du? Kan du känna smärta alls? Mörkret, jag försöker bara frigöra 
ditt mörker.”

När Henke kom till hallen för individuell träning en torsdagseftermiddag 
i mitten av november var 25-metaren stängd. ”Förorenad av fekalier” stod det, en 
skylt som annars bara brukade sättas upp vid äventyrsbadets småbarnsbassäng där 
olyckor hände titt som tätt. Han tvekade några minuter, villrådig om han skulle gå 
till gymmet istället eller kanske hem och springa i skogen när han hörde en röst:

– Fekalier, det betyder skit eller? Sara stod bredvid honom med en handduk 
lindad om den smala kroppen. 

– Brukar vara så.
– Hur fan har nån lyckats med det i den här bassängen, här hänger ju inga 

småungar. Måste ju vara nån med diarré typ.
– Fy fan, äcklig du är.
Han snarare kände än såg att hon log.
– Jag vet. 
Han var förvånad över att hon kommit fram till honom, det var konstigt 

att stå bredvid henne här i hallen, han var van vid att betrakta henne på avstånd. 
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Istället för att se henne i ögonen tittade han därför ner på hennes armar som 
hängde längs med frottén. Ett svagt rosa sicksackliknande mönster klättrade 
uppför hennes underarmars hud. Blicksnabbt drog hon undan armarna när hon 
såg vad han kollade på. 

– Nå, är du på? frågade hon.
Sara lät sin blick glida över Henkes bara överkropp som precis som han 

var en klyscha i sig. Rutig mage. Gyllenbrun som man bara kan vara i Sverige om 
man har det i generna eller åker på många utlandssemestrar. Inte ett ärr. I skolan 
hade hon aldrig vågat eller ens velat prata med honom. Men här. Det var något i 
luften, detta var liksom deras gemensamma arena fast ändå på helt olika sätt. Och 
hon var nyfiken på honom. Han intresserade henne.

– På vad då?
– Att gå till äventyrsbadet istället? 
Hon hörde själv att det fanns något utmanande i hennes röst. Varför hon 

frågat visste hon inte men hon ville liksom bryta av det enkla i honom, hans heliga 
rutiner. Kliva fram som en människa i hans, som hon föreställde sig, inrutade 
värld. Hon såg att han blev ställd. Han kliade sig på armen och trampade med 
fötterna. Tycktes överväga med sig själv. Sedan harklade han sig .

– Varför inte, brukar vara rätt tomt där på vardagar. 
Som för att visa att han inte var rädd valde Henke att ta täten. Han tryckte 

upp dörren som skiljde hallarna åt, gick in först och höll sedan upp den för henne. 
Fuktig värme slog emot dem båda, en tydlig kontrast mot den svala klara luften i 
andra hallen. Den tropiska illusionen blev mer spännande i Saras sällskap tänkte 
Henke och gick bort mot trappan till den långa vattenrutschkanan som krokade 
sig ner över det virvlande, bubbliga flödet i vattenlandet. Där fanns vågmaskin, 
vattenkanoner, smala kanaler och grottor med strömmar och fall. Bortsett från 
två mammor med småbarn i bebispoolen såg de inga andra badgäster. Inte ens 
den vanliga bubbelpoolen var ockuperad av en endaste varelse. När de var uppe i 
tornet kastade sig Henke först ut för backen och försvann nerför. Sara kom strax 
efter. Vid landningen for Sara in med fötterna i honom, helt oförberedd på den 
snabba farten. Henke skrattade till.

– Du vet att man ska ha matta i den här kanan egentligen va? Då går det 
ännu snabbare.

– Ska man? Jag har aldrig åkt den här förut. Rutschkanor är inte riktigt 
min grej.
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– Näe det har jag anat. Kom, jag visar.
Henke var förvånad över sig själv, över hur kittlande det kändes att gå här 

med ”malen”, över att han inte brydde sig om att han missade ett träningspass. 
De småsprang uppför trappan på nytt och Henke pekade bort mot de röda 
gummimattorna. Sara var först med att få fatt i en och la den på banan. 

– Ska vi åka ihop? 
På nytt förvånade hon sig själv med att fråga men hon ville liksom dela 

något med honom, även om det bara var en sketen röd gummimatta. 
Hon satte sig till rätta och vinkade åt Henke att sätta sig bakom. Den här 

gången tvekade han inte utan såg rakt på henne, nyfiket.
– Okej! 
Henke såg på nytt mönstret på hennes underarmar när han krånglade in 

benen bredvid hennes. När hans mage snuddade vid hennes rygg drog han sig 
hastigt bakåt, rädd för att skrämma bort henne. 

– Redo? sa han. Nu kör vi!
De sköt ifrån tillsammans och med ännu högre fart än tidigare for de 

nerför vattenrutschkanan. I svängarna trycktes deras kroppar ihop innan de på 
nytt separerades när de for åt motsatt håll. De landade med ett tungt plask och 
for båda av mattan och sjönk tillsammans ner under ytan. När de kom upp igen 
sprutade de av skratt. Att två så olika kan skratta ihop, tänkte Henke. De bestämde 
sig för att simma in i strömtunneln och uppfyllda av farten från rutschkanan lät 
de sig svepas runt i virvlarna i flera varv. Ibland snuddade de vid varandra för att 
åter dras isär av strömmarna. 

– In där! ropade Sara efter ett tag. De pressade sina kroppar motströms och 
tog sig in i monsungrottan som låg i mitten av strömkanalen. Det var mörkare där 
inne och vattnet var stilla. Pustande gned de vattnet ur ögonen men hade knappt 
hunnit blinka bort det innan ett monsunregn började falla från grottans tak. De 
kastade sig båda mot väggen för att undvika vattnet och hamnade mitt emot 
varandra. Nära. Så nära att det knappt fanns millimeter med luft emellan dem. 
Sara kände Henkes bröst tryckas mot hennes. Hennes mage som låg mot hans 
med bara det tunna baddräktstyget som skiljde dem. Hon flyttade sig inte och 
inte han heller. Istället för att genast studsa åt varsitt håll stod de kvar. 

Henke tänkte på hur mjuk hennes tunna kropp ändå var. På hennes 
överkropp som trycktes mot hans kropp på ett sätt som vattnet aldrig hade gjort 
i fjärilssimmet. Hon såg yngre ut utan smink, vit och skir men ändå så levande. 
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Som en hemlig vattenvarelse som levt ett liv i denna grotta utan att se solen. 
Instinktivt, kanske beskyddande, kanske girigt, lät han handen glida längs hennes 
rygg. Fick han? 

Hon kände hans hand i ryggslutet, ville att den skulle fortsätta. Hon rörde 
sina händer mot hans höfter, drog lite i badbyxornas linning. Vågade inte titta upp 
på honom, ville knappt andas ens. 

Han skälvde till när hennes fingrar letade sig innanför. In i förbjudna zoner. 
Han lät sina händer glida längre ner de med, smekte rundningen under ryggslutet, 
drog längs baddräktens kant. Hon stelnade till först men pressade sig sedan ännu 
närmare honom och kände hans hårdhet. Hon ville fråga om hon fick men ville 
inte bryta ögonblicket genom att tala så hon förde istället handen försiktigt in, 
genom byxbenet. Han stönade, lutade sin mun mot hennes axel, hans tänder 
mot hennes skulderblad. Hon la sin lediga hand på hans, hjälpte honom att dra 
baddräkten åt sidan, visade honom tills hon kände hans fingrar där hon ville. 
Den tropiska värmen som fyllde äventyrsbadet strålade genom kroppen, dunkade 
varmt inom henne, luckrade upp det ensamma hårda.

Han kände sig bultande yr, regnet hade upphört, det föll bara minuter 
åt gången men det kunde ha varat i månader för stunden i grottan var som en 
evighet av hundradels sekunder. Underbara sekunder. Han andades tungt som 
efter en spurt i tävlingssim men hjärtat fladdrade som en befriad fjärils. 

De stod så. Två vanliga ungdomar som båda hade flyttat till Linköping från 
varsin del av Sverige. Stod så tryckta mot varandra. Vågorna och strömmarna runt 
dem var obetydliga. De följde bara sina egna. De märkte inte att monsunregnet 
åter började falla.
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Altea och snökulan
Cecilia Englén

Altea slår upp ögonen och tittar på klockan. Den är kvart över åtta. Hon hör 
pappa slamra nere i köket och vet att han snart kommer upp och sjunger för 
henne med frukostbrickan i högsta hugg. 

Hon vänder sig om och drar upp täcket till hakan. Blundar. Öppnar ögonen 
igen. Tittar in i tapeten som liknar en tegelvägg med graffitimålningar. Tapetens 
tegelstenar ser inte ut att sitta fast ordentligt, som om man skulle kunna plocka 
ut dem så att det blir ett hål i väggen. Hon sträcker ut handen och känner på 
tapeten. Lite skrovlig känns den mot fingertopparna. Hon valde den när de skulle 
renovera det här rummet på ovanvåningen. Tidigare hade hon sitt rum därnere 
bredvid pappas sovrum. Hon trycker lite på den skrovliga ytan. Rörde tegelstenen 
sig? Hon sätter sig upp. Blicken faller på en present som ligger på sängbordet. Hur 
kom den dit? Den låg inte där för en stund sedan. Det är hon helt säker på. Eller 
var hon så yrvaken att hon missade den? Presenten är inslagen i guldigt papper 
med svarta katter. Hon tittar sig omkring i rummet. Solen lyckas skina igenom 
den vita rullgardinen.

”Det finns bara jag här”, säger Altea högt för sig själv och kliar sig i 
hårrufset. En mörk hårslinga faller fram och lägger sig framför ena ögat. Hon 
fäster den vant bakom örat.

Steg i trappan avslöjar att pappa är på väg upp.
Hon tar paketet och gömmer det under täcket. Om det är pappa som har 

placerat födelsedagspresenten på sängbordet så kommer hon snart att få reda 
på det. Om det inte är pappa, vilket hon nästan kan svära på att det inte är, så 
vill Altea hålla paketet hemligt. Innerst inne önskar hon att den är från Marko, 
hennes bäste kompis.

”Jag gratulerar, jag gratulerar, jag gratulerar min Altea idag…” Pappa ställer 
brickan med nystekta bananpannkakor på täcket. ”Grattis på 10-års dagen Altea!” 

Hon kramar pappa.
”Mm, vad gott det doftar.” Altea tar ett djupt andetag, plockar upp en 

pannkaka och tar en stor tugga. ”Smaskens! Vill du smaka?” 
Pappa tar ett bett på den framsträckta pannkakan.
”Mumsch, vem är den fantaschtischke kocken!” säger pappa och råkar 

spotta en bit pannkaka på Alteas täcke.
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”Ha ha, vad äckligt”, skrattar Altea och rynkar på näsan.
”Nej, det är inte äckligt. Det är bara en bättre begagnad pannkaka, tuggad 

och klar”, säger pappa hurtigt. Han tar servetten från brickan och torkar upp den 
begagnade pannkakan. ”Ingen som vill ha?” frågar han och tittar sig omkring.

Altea skrattar så hon får ont i magen.
”Du får tvätta mina lakan.”
”Säg till städerskan”, säger pappa.
”Vi har ingen städerska.”
”Inte det, det var synd”, säger pappa och ser förvånad ut. Altea kastar en 

kudde på honom.
När pannkakorna är slut tar Altea det lilla rosa paketet som ligger bredvid 

tallriken. Pappa är så envis med att allt ska vara rosa. Tårtan kommer säkert att 
vara rosa ikväll, tänker hon. Egentligen gillar Altea svart, men pappa gillar rosa.

Altea sliter av pappret. Hon öppnar locket på den lilla asken. Pappa tittar 
på henne och håller andan. Hans ögon är glansiga. Altea möter pappas blick och 
kastar sig om halsen på honom. 

”Oj akta!” Brickan far i golvet med ett brak, men pappa skrattar. ”Tur att jag 
ställde juicen på nattygsbordet.”

”Pappa, du är bäst!”
”Det var Achilleas”, säger pappa och harklar sig.
Altea vill börja gråta. Det känns som om hon har fått en del av sin mamma 

i present. Hon vet att halsbandet med berlocken har tillhört mamma. En gång för 
några år sedan när hon lekte kurragömma hittade hon en låda med minnessaker 
från mamma längst in i pappas garderob. Hon fascinerades redan då av ormen 
som hängde i en kedja. Tänk att pappa ville ge henne den!

”Jag tänkte först köpa ett halsband med en fjäril till dig, men sedan hade jag 
en envis dröm om att du skulle få den här idag”, säger pappa.

”Den är perfekt”, säger Altea och håller upp halsbandet i luften. Ormen 
tittar på henne med gröna ögon. Likadana ögon som Altea själv har och som 
hennes mamma hade. Altea sätter på sig halsbandet, håller i berlocken och 
blundar. Den pulserar i handen. Vibrationerna fortplantar sig genom Alteas 
kropp och hon känner doften av trygghet, doften av mamma.

 ”Det blir fler presenter ikväll”, säger pappa och harklar sig medan han 
plockar upp brickan och tallriken och går ut i köket. 

I den stora villan bor Altea och pappa. Mamma dog när Altea föddes men 
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Altea känner på sig att pappa döljer något. Hon vill veta mer om sin mamma, men 
när hon frågar pappa ser han så ledsen ut och svarar knappt. Allt hon har kvar av 
mamma är ett foto. Och nu också halsbandet förstås. Hon plockar fram fotot ur 
mobilskalet. Mamma tittar på henne. Hon bestämmer sig för att ta reda på mer, 
men inte idag när det är födelsedag. Men snart.

Altea hoppar ur sängen. Hon rättar till täcket och drar med handen över 
tapeten. Den känns helt slät mot handflatan. Hon måste ha drömt att tegelstenen 
rörde sig. Då känner hon presenten nere vid fotändan. Pappa sa inget, så han måste 
ha trott att det var ett gosedjur som låg under täcket. Den kan omöjligt vara från 
honom. Hon drar fram den mystiska presenten för att se om hon har missat något 
som kan visa vem den är ifrån. Hon håller upp den och skakar den lätt. Undrar vad 
det kan vara i. Ska hon öppna den nu ändå? Nej, den får ligga kvar så länge. Det är 
roligare att öppna tillsammans med någon. Pappa får inte veta för han flippar kanske 
ur om han inte förstår hur presenten har hamnat i Alteas rum. Hon tänker öppna 
den ikväll tillsammans med Marko. Då kan hon få reda på om den är från honom.

Altea sätter på sig jeansshortsen och en svart t-shirt. Det mörka håret 
svänger hon ihop till en tofs. Hon städar undan lite papper på skrivbordet och 
tar upp kläderna som ligger slängda på golvet. Skolväskan hänger hon upp på 
kroken bakom dörren, den kommer hon inte behöva på ett tag. Ett långt härligt 
sommarlov ligger framför henne. Ormboken ligger uppslagen i den röda fåtöljen. 
Hon sätter sig och bläddrar i den en stund innan hon ställer upp den i bokhyllan. 

I köket har pappa tagit på sig förklädet och spolar upp vatten i diskhon när 
Altea kommer ner.

”Pappa, vet du att kungskobran är världens största giftorm och att den är 
kannibal?”

”Nej usch. Äter den upp sina kompisar?”
”Jag tror inte att de är kompisar. Den är snabb och grym. Ett enda bett, så 

är man död. Men den kan inte tugga så den sväljer sina byten hela.”
”Jaha. Kan du duka?”
”Alla ormar är döva.”
”Va? Kan du duka?”
Ikväll kommer farmor, Marko och hans pappa Gustav. Pappa och Gustav 

gick i skolan ihop för hundra år sedan brukar de säga och skratta. Det var tider 
det. Altea tror inte på hälften av alla otroliga historier de berättar. Pappa som 
varken gillar ormar eller spindlar skryter om hur han och Gustav la en ödla i deras 
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lärares väska för att de tyckte att han var en riktig skräcködla. När de slutar skratta 
säger de att det var mest synd om ödlan.

Altea hittar ett svart skynke som hon lägger som duk på bordet i 
vardagsrummet och ställer fram tallrikar, bestick och glas. Hon har beställt 
vegetarisk lasagne. Hon försöker få pappa att sluta laga mat med kött men det går 
sådär. Pappa är tokig i kött.

När de guldiga servetterna är vikta tittar Altea på sitt verk. Det är något 
som fattas. Hon hittar de stora guldiga ljusstakarna och placerar dem på bordet 
innan hon går ut en sväng för att få tiden att gå. Hon skickar ett sms till sin 
kompis Saga. De ska träffas vid mataffären.

Värmen slår emot henne när hon öppnar dörren. Hon går förbi Anders hus, 
som är deras närmaste granne. Hans katt Douglas kommer fram till Altea och vill 
bli klappad.

”Vilken fin katt du är”, säger Altea medan hon stryker Douglas över ryggen. 
Douglas spinner. Anders har sagt att den enda Douglas går fram till är Altea. Och 
Douglas låter endast henne klappa honom. 

Douglas följer efter Altea när hon går förbi familjen Lindéns hus med det 
vita staketet. Altea hör ett brak inifrån huset följt av ett vrål och en arg mansröst. 
Lukas som går i Alteas klass, bor där. Han och hans storebror Loke slåss nästan 
alltid och det låter ganska ofta så från det huset. Sist i raden ligger familjen Mendez 
hus. De har fyra barn. Den äldsta, Veronica, är tolv år. Rosa är lika gammal som 
Altea och yngst är tvillingarna Linnea och Malva som är sex år. I trädgården 
ser Altea cyklar på det välklippta gräset och en terrass med krukor fyllda med 
blommor i alla färger. Douglas följer henne genom de två villakvarteren fram till 
affären. Hon ser Saga sitta och balansera på järnräcket framför dörrarna.

”Hej Saga!” 
Altea och Saga går i samma klass. Ingen av dem hade några vänner i skolan 

men efter ett grupparbete som de fick göra tillsammans blev de kompisar.
Saga brukar hänga utanför affären för att passa hundar när deras husse eller 

matte går in för att handla. Hon kan inte förstå hur de som har hund kan binda 
fast dem utanför affären och sedan gå in och låta hunden vänta där jättelänge. 
Saga är den största djurvän Altea känner.

”Hej Douglas”, säger Saga. Hon hoppar ner från räcket och böjer sig i ett 
försök att klappa Douglas. Douglas skjuter rygg och fräser innan han springer 
iväg. ”Konstig katt.”
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”Ja, lite speciell är han”, säger Altea.
”Vet du vad som hände igår?” Saga låter upprörd.
”Nä, vad då?”
”Du vet den där tanten Iris, hennes hund blev stulen här utanför affären. 

Om jag bara hade varit här, hade Bengtson aldrig försvunnit!”
”Han har kanske rymt”, föreslår Altea.
”Va? Nej, någon måste ha tagit honom.”
”Hur vet du det?”
”Det vet jag inte. Jag har bara hört det.” Saga kliar sig fundersamt i det ljusa 

håret.
”Ska vi hälsa på henne?”
”Vem?”
”Iris såklart!”
”Nej, måste vi? Jag behöver ju vara här och vakta hundar. Så att inte fler 

blir stulna.”
”Jo, kom igen Saga. Det blir spännande. Tänk att äntligen få komma in i det 

huset. Vi har ju undrat länge vad som finns där inne.”
”Jag har inte undrat. Inte så mycket att jag vill gå dit i alla fall.”
”Då går jag dit själv då”, säger Altea och knycker på nacken. Hon vet att 

Saga inte kommer att låta henne gå dit själv.
”Nej, du får inte gå till Iris själv! Tänk om hon förvandlar dig till en groda!”
”Du är galen!” skrattar Altea. ”Går du med då?”
”Okej, jag gör väl det då”, säger Saga och himlar med ögonen. ”Så blir vi 

grodkompisar.”
På väg till Iris hus möter de en farbror med rutiga byxor och gubbkeps som 

går på andra sidan gatan. När de kommer lite närmare ser de att det är Alteas 
granne, Anders. Han korsar vägen för att säga hej och höra hur det är med dem. 
Saga berättar att de är på väg till Iris för att hennes hund har blivit stulen. Altea 
ser skymten av ett ogillande i Anders ansikte. Han kanske inte tycker om Iris. 
Han har alltid varit överbeskyddande mot Altea. En gång skällde han ut en kille 
som försökte ta Alteas cykel, fast det inte alls behövdes. Altea kan skälla alldeles 
utmärkt själv. Fast just nu får hon inte en syl i vädret. 

”Vem stjäl hundar på det viset? Kan du förstå det? Nej, det är helt sjukt, hur 
någon bara tar en hund utan att tänka på hur det känns för hunden”, säger Saga 
till Anders. 
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”Kom nu”, säger Altea.
”Och vad gör de med hunden egentligen? Tänk om de gör ruskiga 

experiment på den så att den plötsligt har fem ben och tre ögon”, babblar Saga på.
”Vi måste gå nu”, säger Altea och tar Saga under armen.
”Hundar kan dö också när de blir utsatta för experiment, det har jag sett på 

TV”, fortsätter Saga när Altea börjar dra iväg med henne.
”Hejdå Anders”, säger Altea och vinkar med Sagas arm. 
”Hälsa häxan”, säger Anders och lyfter på glasögonen och blinkar med ena 

ögat mot dem.
”Va?” säger Altea och vinkrörelsen fryser till i luften.
Saga avbryter sitt pladdrande mitt i meningen. Men Anders är redan på 

väg därifrån.

Iris hus ligger längst bort på gatan. Det ser ut som ett gammalt kråkslott, 
med två torn. På taket sitter mängder av svarta fåglar alldeles tysta. Som om de 
håller andan. Altea öppnar en stor järngrind och de följer den stenlagda gången 
fram till en bred trappa. De går upp för trappan och Altea ringer på dörrklockan. 
Ett skrik hörs.

”Usch, vad var det?” säger Saga och tittar på Altea. ”Vi går härifrån”, 
fortsätter hon och går nerför trappan.

Altea vill inte gå. Hon tycker det känns spännande. Då öppnas dörren sakta 
med ett gnissel. De tittar på den halvöppna dörren. Altea kikar in i hallen för att 
se vem det var som skrek. Hon ser bara mörker.

”Kom in. Jag har väntat på er”, säger en röst som de förstår måste vara Iris.
Altea drar med sig Saga och knuffar henne lätt framför sig in i hallen. Nu 

ser de Iris som går före dem och snurrar ihop det långa gråa håret till en tjock 
knut som hon fäster med en silverklämma i nacken. Altea stänger dörren bakom 
sig.

Rakt fram syns en stentrappa som leder upp till andra våningen. De ställer 
gympaskorna på en guldfärgad skohylla. På de röda väggarna hänger foton och 
en stor spegel i guldram. Saga följer efter Iris in i vardagsrummet. Altea stannar 
till och tittar på sin spegelbild. Det känns märkligt, som om det inte är sig själv 
hon ser. Då räcker spegelbilden ut tungan. Altea ramlar baklänges och välter ett 
paraply med drakhandtag som står lutat mot väggen bakom henne. Hon reser sig 
upp och tittar i spegeln igen. Hon ser sig själv, bara sig själv. Det måste ha varit 
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inbillning. Altea tittar mot Saga och Iris för att se om de såg vad som hände. Iris 
möter Alteas blick och ler finurligt, men Saga är fullt upptagen med att se sig 
omkring och verkar inte ha märkt något. 

Altea reser paraplyet igen och går efter de andra in i vardagsrummet utan 
att säga något. Om Saga hade sett det som hände hade hon sprungit hem på två 
sekunder.

Iris visar dem till en stor röd sammetssoffa. Hon bjuder på saft och 
sockerkaka. En skål med svart lakritsgodis står på bordet.

”Får man ta lakrits?” Altea slickar sig om munnen.
”Jag tar hellre två bitar sockerkaka.” Saga gör en kräkgrimas mot 

lakritsskålen, men inte så Iris ser det.
”Jag förstår att ni vill höra om hur Bengtson försvann”, säger Iris.
Altea hajar till och undrar hur Iris kan veta det. 
”Jag var bara inne i affären en kort stund för att få tag i de sista ingredienserna 

till …”, Iris avbryter sig som om hon letar efter rätt ord, ”… till min hemkokta 
saft.”

Altea känner spänningen stiga och hon ser att Saga biter på naglarna. De 
har hört rykten tidigare om hur Iris kokar egna mediciner och kastar förbannelser 
på folk. Henne ska man inte bli ovän med, sägs det.

”Var det någon som följde efter dig till affären?” frågar Saga och darrar lite 
på rösten.

”Nej”, svarar Iris och spänner ögonen i Saga.
Altea känner att det är en konstig stämning mellan Saga och Iris.
”Vill ni ha mer saft?” frågar Iris utan att släppa blicken på Saga.
”Ja tack, eller jag menar nej tack”, svarar Saga med spända läppar.
”Ni ska få mer kaka”, säger Iris och går ut i köket.
Saga andas ut och häller snabbt ut sin saft i en blomkruka bredvid sig.
”Varför gjorde du så där?” viskar Altea.
”Förgiftad”, viskar Saga tillbaka.
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Det hemliga gömstället
Linda Engsén

Pappa lyfter ur ryggsäcken ur bilen och sedan tar han stora kliv mot skogen. 
Mårten och Flisan småspringer efter honom.

– Min koja är helt fantastisk! berättar pappa. Ni kommer att älska den. Jag 
var där varje dag när jag var liten.
Mårten och Flisan lyssnar.

– Där bodde jag, säger pappa och pekar på ett gult hus. Och på den här 
stigen gick jag. Oj, så många brädor jag har burit på denna stig! Trädkojan är stor 
ska ni veta. Då behövs det många brädor.
Han vänder sig om.
Mårten och Flisan har stannat och ser ut att greja med något. 
De har inte alls bråttom till trädkojan.

– Skynda er! ropar pappa.

Men Mårten och Flisan kommer inte. 
De har hittat en bäck med vatten som forsar fram. 
Det brusar och kluckar. Så bråttom vattnet har! 
Flisan lägger i en pinne i vattnet. Den flyter snabbt iväg, tills…

– Pinnen har fastnat, säger Flisan. 
Mårten räddar genast pinnen.
För där kan den inte sitta fast och ha tråkigt hela livet.

 
– Kom nu! ropar pappa.

Men Mårten och Flisan kommer inte. 
Det finns ett vattenfall också! 
Det är alldeles skummigt och bubbligt.
Pinnen slår runt som i en kullerbytta. 
Undrar vad som händer om man lägger i en sten? 
Eller ett gammalt löv? 
Eller en stövel? 

– Oj! Så blöt den blev!
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– Nu måste ni komma! ropar pappa.
Flisan tar på sig stöveln igen. 
Klifs–klafs, klifs–klafs, låter det när hon går till pappa.
Men han märker inget. 

– Snart är vi framme! säger pappa och skyndar på sina steg. Då ska vi leka 
och ha roligt!
Pappa traskar snabbt vidare. 
Men så hör han barnens röster på avstånd.
Var är de nu?

De klättrar för fullt i ett omkullblåst träd. 
– Kom ner! ropar pappa.
– Kan vi inte leka här en stund? frågar Flisan.
– Snälla! säger Mårten. 
– Nej, inte idag, svarar pappa. Ni kan klättra i trädkojan istället. Där finns 

det både repstege och ett torn på taket. Man kan se jättelångt.
Barnen fortsätter att klättra i trädet.

– Kom nu! Vi skulle ju till min koja, säger pappa.
– Men det är så roligt att klättra här! svarar Flisan. 
– Titta så högt upp vi är! säger Mårten.
– Vi kan ha roligt i trädkojan också och den är faktiskt ännu högre! säger 

pappa.
Flisan och Mårten klättrar ner från trädet. 

Pappa fortsätter att gå.  
Barnen följer efter honom i en evighet. 

– Jag brukade sova där på sommarlovet, berättar pappa. Det finns ett litet 
bord och två stolar  i kojan också. Där kan vi äta vår picknick. Det blir väl mysigt?
Ingen svarar. 
Han vänder sig om.
Var är de nu då? De syns inte ens.

– Var är ni? ropar pappa

Pappa muttrar och vänder tillbaka. 
Han börjar leta bland de stora stenarna. 
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Barnen verkar inte vara någonstans.
Men någonstans sitter Mårten och Flisan och fnissar tyst.

De har hittat världens bästa gömställe. 
En liten grotta med en buske framför. 
Pappa kan till och med gå förbi precis utanför, utan att se att det är just här de är.
Det känns så spännande att det pirrar i magen. 
Deras egna hemliga grotta som ingen annan vet om.

– Var är ni? ropar pappa igen och den här gången låter han inte alls glad.
Barnen smyger ut ur gömstället och ställer sig precis bakom honom.

– Här är vi!
– Var har ni varit? muttrar pappa.
– Precis här, svarar de och fnissar. 

För mer än så tänker de inte säga.
Hemligheter berättas inte för den som bara tjatar om att man ska skynda sig hela 
tiden.

–Jaja, säger pappa. Nu får ni inte försvinna mera. Vi ska ju klättra och ha 
kul och äta picknicken i kojan. Nu vill jag faktiskt komma fram!
Och nu ser pappa så bestämd ut så nu ger de sig inte ut på fler äventyr. 
De följer bara efter pappa. 
Och han går och går. I tusen år, känns det som.
Gummistövlarna skaver och det är svettigt och kliigt. 
Dessutom börjar magen klaga. 

– Jag är hungrig, säger Flisan.
– Jag med, säger Mårten.
– Vi äter när vi kommer fram, svarar pappa och skyndar vidare.

Rätt som det är stannar han.
– Varför stannar vi här? frågar Mårten.
– Här är väl inget skoj, säger Flisan.

Pappa svarar inte. Han står stilla och tittar med stora ögon på alla korta stubbar 
som sticker upp ur marken. Överallt är det bara en massa stubbar. 
En kråka kraxar hest. 
Det ekar. Så tomt är det.
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Till slut säger pappa:
– Här fanns mitt klätterträd.

– Vi får äta picknicken på marken istället, säger Flisan.
De sätter sig på filten och äter. Alla är tysta.

– Är du mycket ledsen för att kojan är borta? frågar Mårten till slut.
– Äsch, säger pappa. Det spelar ingen roll. Den var nog ändå trasig efter 

alla dessa år.
Pappa suckar. 

– Vilken tråkig utflykt det blev, säger han till slut.
– Det var tråkigt med kojan pappa, säger Mårten. Jag hade gärna velat se 

den.
– Mm, håller Flisan med. Men jag älskar utflykten!
– Jag med, säger Mårten. Hit måste vi åka fler gånger!
– Va... Älskar ni utflykten, säger pappa förvånat.
– Såg du inte det fantastiska vattenfallet? frågar Mårten.
– Eller klätterträdet? frågar Flisan. 

– Vi får nog göra om utflykten nu med detsamma, säger pappa och ler. Ni 
får visa mig allt ni har sett på vägen när vi går tillbaka till bilen.
Och det tycker Flisan och Mårten är en utmärkt idé.
Först går de till de stora stenarna.

– Jag räknar till tjugo, säger pappa och blundar vid en sten.
De springer iväg och gömmer sig. Fast inte på det hemliga stället.
Inte förrän de har tröttnat på kurragömma, springer de till det hemliga stället och 
gömmer sig.
Då får pappa leta och leta och leta. 
Och tröttna på kurragömma han också. 
Då kommer de fram.

– Men var var ni egentligen? frågar pappa.
– Det är hemligt, säger barnen och fnissar.

De går till det omkullblåsta trädet och klättrar. När pappa klättrar så svajar hela 
trädkronan. 

– Nu är det storm, skrattar Flisan och börjar hoppa på sin gren så att trädet 
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gungar ännu mer. 
Mårten gör precis som Flisan och hoppar på grenen han också. 
Trädet börjar knaka. 
Pappa klamrar sig fast för nu tycker han att det gungar alldeles för mycket.

– Herregud! ropar pappa. Snart ramlar vi ner och blir platta pannkakor alla 
tre!
Då slutar stormen och alla kan gå ner från trädet.

De går till bäcken istället. 
Flisan traskar ut i vattnet för att hämta en pinne som har fastnat. 

– Akta så att du inte blir blöt, säger pappa.
– Äsch, säger Flisan. Jag är redan blöt. Det har jag varit hela utflykten.
– Jaså? säger pappa.

Pappa traskar ut i vattnet han också och sen ... sen skvätter han vatten på Flisan. 
Med flit! Flisan skrattar och skvätter vatten på pappa hon också. 

– Nä nu! säger pappa och gör ett superplask.
Då vill Mårten också vara med.

– Nu blir det värsta bomben! ropar han och hoppar rakt ut i bäcken.
Vilket vattenkrig!
Till slut är de blöta alla tre. Det rinner kallt vatten på ryggen, byxorna klistrar sig 
på benen och i gummistövlarna klafsar det.
Alla tre huttrar och vill genast hem. 

– Jahopp! Nu får vi vara nakenfisar i bilen hem, skrattar pappa. 
Han lägger de allra blötaste kläderna på golvet i bilen. Mårten och Flisan kryper 
ihop i baksätet och värmer sig under picknickfilten. Pappas kalsonger är bara lite 
blöta. Och så hittar han en halsduk från i vintras i bagaget. Den värmer i alla fall 
lite.

– Hit måste vi åka snart igen, säger pappa. 
– Ja verkligen, svarar både Flisan och Mårten.

Och nästa gång. 
Ja, nästa gång ska pappa få se det hemliga gömstället.
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Stenrösedrottningen
Elisabeth Hallgren Fry

Jag har ett hemligt ställe. Ett stenröse.
Dit brukar jag gå när jag vill vara för mig själv.
Den här kvällen blev det inte så…

Kapitel 1
Det luktade ugnspannkaka i hela köket.

Det är min favoritmat.
Jag satt vid köksbordet och åt och tänkte på stallet som jag skulle vilja ha 

nere vid potatislandet. Det fick precis plats ett stall där. Ponnyn som skulle stå i 
stallet skulle bara vara min. Den skulle vara isabellafärgad, nästan guldfärgad, med 
vit man.

Det skulle vara ett sto.
Hon skulle gnägga varje gång jag kom in i stallet för att hon kände igen 

mina steg och hon skulle bara tycka om mig. 
Just den här onsdagskvällen gick det inte lika fort att äta upp pannkaksbiten 

som det brukar göra.      
– Kan vi inte bygga ett stall nere vid potatislandet? frågade jag. Jag kan 

hjälpa till. Jag kan göra jättemycket. Jag kan samla bräder till det.
– Gör du det, skrattade pappa. 
Plötsligt kom en knäckemacka flygande genom luften. Det var min lillebror 

Valle som kastat den för att retas. 
Knäckemackan landade på mitt huvud och smöret kletade in sig i håret på mig.
Jag tittade på honom. Hans glittriga dinosaurie på tröjan hade fått 

jordgubbssylt på sig.
Det såg ut som att den ätit något blodigt. 
– Sluta puckokladdapa! skrek jag till honom.
Han bara skrattade.
Mamma tittade på honom som att han var gullig och rufsade om honom i håret.
– Vera skärp dig, sa hon. Man skriker inte så till sin lillebror. Inte när man 

är 8 år.
Sedan viskade hon till honom att inte reta mig så mycket. Hon vände sig om 

till pappa och sa:
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– Det är väldigt dumt av dig att uppmuntra henne på det viset. 
– Det är väl inget fel på att drömma lite, svarade pappa och höjde på 

ögonbrynen.
Mamma tittade på mig och sa:
– Vera. Jag har sagt tusen gånger att det är helt omöjligt för oss att bygga 

ett stall vid potatislandet, och det är helt omöjligt för oss att köpa en häst. Vi har 
inte råd med vare sig det ena eller det andra. Det är lika bra att du släpper det en 
gång för alla. Det får räcka med att du har fått gå på ridskola den här terminen. 

Hon tittade strängt både på mig och pappa.
– Ni fattar ingenting. Då kan ni sitta där med ert gamla potatisland och 

ruttna, sa jag och reste mig så häftigt från bordet att mjölkglaset föll omkull.
Att de inte förstod att jag ville ha en ponny som bara tyckte om mig.
Jag blir bara så där arg hemma. Annars vågar jag aldrig säga till. Min farmor 

säger att jag är ovanligt blyg och rädd för saker. 
Det var när jag blev så där arg som jag gick till stenröset. Jag ville vara för 

mig själv, men jag tog med mig en bit ugnspannkaka innan jag gick.
Jag ville ju inte svälta ihjäl där ute. 

Kapitel 2
Om man går över gatan från mitt hus och följer vägen en bit bort kommer man 
till en liten gles skog med några träd. Ovanför träden ligger en jättestor hage och 
högst upp på kullen ser man gården som Larsson äger. I den glesa skogen ligger 
mitt hemliga ställe. Stenröset.

Stenarna formar sig runt ett stort träd. Det är en lönn som har små gröna 
saker som man kan göra roliga näsor med. 

Den här kvällen satt jag där helt själv och provade ut gröna näsor. Det var 
ganska sent men det var sommar så det var fortfarande ljust. Ugnspannkakan som 
jag hade tagit med mig hemifrån luktade gott. Den var lite bränd på kanterna, 
precis som jag vill ha den.

När jag satte på mig en av näsorna låtsades jag att jag var min fröken i 
skolan, Mikaela Duva. Ja, hon heter faktiskt så, fast hon ser inte ut som en duva 
utan mer som en gråsparv. 

Sedan låtsades jag att jag var Molly, som är den tuffaste tjejen i klassen. 
Hon har redan varit ihop med både Ludvig och Ibbe i vår klass. En vecka var hon 



29

ihop med Ludvig och nästa vecka var hon ihop med Ibbe. Fast de var bara ihop 
i tre dagar. 

Det roligaste var när jag låtsades att jag var en väldigt mäktig drottning 
som härskade över hela området. Hon var väldigt sträng. Jag låtsades att det var 
mina hästar som gick på kullarna ovanför dungen där hagen öppnar sig. 

Jag ställde mig upp på en sten och låtsades att jag skickade iväg mina 
krigare till hästarna. 

– Ut och spana efter oroligheter, ropade jag när det hördes något ifrån 
stenröset.

Jag satte mig ner. Hörde jag verkligen rätt? Kom det en röst från det lite 
högre partiet av stenröset?

– Vem är du, som skickar ut mina krigare till häst? sa rösten.
– Va? sa jag. Alltså det var bara på låtsas. 
– Här är ingenting på låtsas, sa rösten strängt. 
Jag vände mig om för att se om det var någon bakom mig men när jag 

sedan vände mig tillbaka, såg jag henne.
Hon stod där rakt framför mig. Hon var som från en saga. Det var som att 

titta i en spegel där bilden inte stämde. Hon såg ut ungefär som mig fast mycket, 
mycket finare. Hennes hår var längre än mitt och tjockare. Mitt är ganska stripigt. 
Hennes ögon var grönare än mina och hennes rörelser var inte klumpiga utan 
smidiga som någon som dansar. Hon hade inte jeans som var ärvda utan en lång 
grönskimrande klänning. Den var smutsig och hade några revor längst ner. Det 
gjorde den vackrare på något vis. Det såg vildare ut. Hon hade inte glasögon som 
jag, men en krans av lönnkvistar runt huvudet.

– Jag skickar ut mina krigare när JAG vill. Har du fattat? sa hon. 
Jag sa ingenting, men satte mig ner på stenen. Jag satte mig nästan på 

pannkakan. 
Hon sneglade på den med sina gröna ögon. Jag kunde se att hon var sugen 

på den och innan jag hann säga att hon kunde få en bit sa hon:
 – Från och med nu är det du som måste ge mig mat varje dag. Det börjar 

med den där pannkakan. 
Så tog hon hela biten och glufsade i sig. Hon tog den med händerna och 

tryckte in jättemycket av den i munnen. Resten hängde utanför som en slamsa 
kött, och så glufsade hon i sig hela genom att liksom kasta upp resten med munnen 
utan att använda händerna. Det såg ut ungefär som när ett lejon äter.
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När hon ätit klart sa hon:
– Nu ska du gå hem, men i morgon måste du komma tillbaka hit med mer 

mat. Har du förstått?
– Va? sa jag. Men jag vet inte om jag…
– Du gör som jag säger, sa hon ännu strängare. 
Jag blev lite sur på henne för att hon åt upp all pannkaka. Därför sa jag:
– Det kanske jag inte vill faktiskt. 
Då tittade hon på mig med de gröna ögonen igen. Ja hon borrade dem in i 

mig och just då hördes det ingenting. Det var helt tyst.
Sen sa hon med en helt annan ton i rösten.
– Vågar du rida på hästarna där uppe då? 

Kapitel 3
Den märkliga flickan såg på mig med finurlig blick. Vi stod bägge två under 
trädet vid stenröset. Det var en ljummen kväll men jag rös till lite grand när 
hon frågade mig om jag vågade rida på hästarna. Hon pekade upp mot backen. 
Jag tittade på henne. Menade hon allvar? Mina fötter kramade småkvistarna på 
marken. Jag försökte greppa en av kvistarna med tårna på vänster fot och ställde 
mig på det högra benet och balanserade. Det är bra att balansera när man ska 
tänka. Sen svarade jag:  

– Alltså, på riktigt är ju hästarna i backen Larssons. Jag vet inte ens om man 
kan rida på dem. Jag tror att det är typ arbetshästar.

– Ha ha! Det tror både du och han. Hästarna är mina, fattar du väl. Jag 
har starka hästar för att mina krigare behöver det, sa hon och började gå uppför 
backen mot hagen.

Jag gick sakta efter henne. Hur kunde hon vara ett barn och ändå bestämma 
så mycket? Var fanns hennes mamma och pappa egentligen? Hade hon ens några 
föräldrar?

– Vad heter du? vågade jag fråga. 
– Malinne, och det är jag som är Stenrösedrottningen, sa hon utan att 

vända sig om.
Jag bestämde mig för att fråga henne mer när vi hade ridit på hästarna. Om 

jag vågade rida på dem. Jag visste att man inte fick. Vanligtvis brukade jag aldrig göra 
något som man inte får. Jag vågade till exempel aldrig snatta smågodis i affären. Det 
vågade både Molly, Ludvig och Ibbe. Jag ville inte ens, men jag vågade inte heller.
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 Jag var ofta rädd att någon skulle bli arg på mig. 
När vi tränade på sången vi skulle sjunga till avslutningen innan sommarlovet 

tänkte jag att jag skulle sjunga extra starkt och fint. Vi hade redan tränat ganska 
många gånger så jag kunde sången bra. Jag sjöng och sjöng och tyckte själv att det 
lät väldig fint. Då slutade Mikaela Duva att spela på pianot och tittade på mig 
med stränga ögon och sa: 

– Jag hör vad du håller på med. Det är inte likt dig. Nu ska vi sjunga som vi 
har bestämt, och inte göra oss till så där. Alla måste höras förstår du.

Efter det sjöng jag helt tyst, så att det inte skulle höras alls.
Allt detta tänkte jag på när jag följde efter Malinne, upp mot hästarna. Det 

stack till i fötterna ibland när vi gick igenom det höga gräset. Jag hade inga skor 
och ingen ridhjälm. Vi hade ingen sadel eller träns till hästarna. De gick helt fria 
utan ens en liten grimma. Hur skulle det gå att rida på dem då?  

Vi kom fram till taggtrådsstängslet som skilde oss från hästarna och jag 
började ångra mig. De var väldigt stora. Arbetshästar är inte som vanliga ponnys 
som jag brukade rida på. 

Det var en ljusbrun häst och en lite mörkare brun häst som fanns i hagen. 
Den ljusbruna hästen kom fram och blåste varm luft på oss. Hans mule var lika 
stor som mitt ansikte.

 Jag hade väl inte gått med på att rida? Hade jag det? 
Malinne vände sig om. Det var som att hon hörde vad jag tänkte. 
Hennes ögon var inte längre stränga utan glittriga. 
– Lätt som en plätt, sa hon och tråcklade sig igenom stängslet. 
Sen svingade hon sig upp på den ljusbruna hästen som var närmast och 

gjorde en segergest. Hon vände ansiktet upp mot himlen och liksom ylade. 
Jag tittade på henne och gapade. Hur gjorde hon?
Jag bestämde mig i alla fall för att gå in i hagen, men fastnade med mina 

jeans i stängslet. Det blev ett hål. Det gjorde inget. Egentligen hatade jag de här 
jeansen. 

Det var min kusins gamla jeans som mamma hade sytt upp för att de skulle 
passa. Jag ville hellre ha ett par nya men mamma tyckte att det var onödigt när vi 
redan hade ett par.

– Vi sparar en massa pengar på det här, sa mamma. 
– Ja men det är ingen annan som har såna jeans, svarade jag då.
Det gjorde alltså ingenting att det blev hål på de där jeansen.
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Den mörkare hästen stirrade på mig. Den såg ännu större ut än den 
ljusbruna. 

– Nä, det går inte. Jag kommer inte upp, sa jag efter att inte ha försökt. 
– Nu gör du det bara! svarade Malinne med sin bestämmarröst. 
Hon smackade på sin häst och lockade med sig den mörkbruna till en stor 

sten. Den gick snällt dit, och sen pekade hon på stenen.
– Klättra upp, kommenderade hon.
Det gjorde jag och plötsligt satt jag där på den mörkbrunas rygg. Den var 

så bred att det nästan var som att sitta i spagat. Jag virade den svarta manen runt 
mina fingrar och undrade vad som skulle hända nu. Glasögonen immade lite. 
Mina fötter strök den mjuka pälsen på hästens sidor. Den var varm och jag kunde 
känna hur hästen andades. Det hade börjat skymma och jag visste inte längre om 
skogen bortanför hagen bara var skog eller om det fanns något mer där. Något 
farligt.

– Vi är mäktiga, sa Malinne, Stenrösedrottningen, till mig och tittade ut 
över hagen. 

Hennes klänning gnistrade i det lilla solljus som fanns kvar av kvällen. Jag 
nickade. Det var som att min rygg blev längre och rakare.

Plötsligt ropade någon: 
– Hallå där. Vad gör du på min häst! 
Det lät som en gubbe. Det lät som Larsson.  
Malinne smackade på sin häst, och båda hästarna började springa. Jag 

försökte hålla mig fast så gott det gick. 
– Stanna! skrek Larsson.
Det kunde jag inte. När jag tittade bakåt för att se vad Malinne gjorde, var 

hon plötsligt inte där. Vart hade hon tagit vägen? Hennes häst sprang helt själv.
Det gjorde Larsson också. Han sprang efter oss i full fart med en hink i var 

hand. Det skramlade och bullrade ifrån hinkarna. 
Hästarna sprang ännu snabbare.
– Hallå, förbaskade unge, stanna sa jag, skrek Larsson.
Jag tittade bakåt för att se om han fortfarande sprang efter oss. Det gjorde 

han. Hans ansikte var helt rött och hans tofflor på fötterna gjorde att han sprang 
konstigt. Han liksom skuttade fram med hinkarna som lät för fullt. 

Jag tittade framåt igen. Mina fingrar klamrade sig fast i manen. Det var halt 
på hästens rygg. Jag åkte hit och dit. Plötsligt hördes ett stönande ljud ifrån Larsson.
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Sen hördes:
– Ooh! Jädrans förbannade skit, och så ännu mer svordomar som jag aldrig 

skulle våga säga om någon hörde på.
Larsson hade halkat. Men inte var som helst utan i en lerpöl i hagen. 
Runt omkring honom låg morötter utspridda överallt. Det var morötterna 

som bullrat så mycket i hinkarna. 
Hästen jag satt på måste ha känt lukten av morötter för plötsligt saktade 

den av och gick emot Larsson och morötterna som låg utspridda. Larsson började 
klumpigt ta sig upp ur gyttjan.

Han hade lera över hela byxbaken.
 Fastän jag inte ville skratta, så bubblade det i magen på mig och skrattet 

bara kom. 
Jag såg hur det ryckte till i Larssons mungipa och det hördes något från 

honom som lät som en frustning. Var det ett skratt?
Nu var hästen nära Larsson och jag blev lite rädd mitt i skrattet. Jag ville 

säga förlåt.
Det kändes som att det var mitt fel att han hade ramlat, men jag skrattade 

bara ännu mer. Det gick inte att sluta.
 Man kan säga att jag skrattade av hästen, för sakta halkade jag ner ifrån 

den breda hästryggen mitt under skrattet.
Jag rullade ner i gräset och ställde mig sedan snabbt upp. Det gjorde inte 

alls ont. Men skrattet slutade. Jag sa ett ganska tyst förlåt till Larsson innan jag 
började springa hemåt.

Jag sprang det fortaste jag kunde. Jag vände mig aldrig om efter Malinne. 
Jag förstod att hon hade gömt sig.

När jag kom hem öppnade mamma ytterdörren innan jag hunnit ta i 
handtaget. Hon hade telefonen i handen.

– Jag fick precis ett samtal från Larsson, sa hon och tittade på mig med en 
konstig blick. Han säger att du har ridit på hans häst i hagen. Är det sant? 

– Njaa, sa jag. 
Även om jag inte kunde se Malinne just då så visste jag att hennes ögon 

glittrade.  
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Kontaktannonsen
Pia Hansen

Ditt huvud vilar i mitt knä, tungt och tryggt. Fast jag lovat mig själv att inte släppa 
in någon i mitt liv igen. Smärtan när livet tar slut är för tung att bära en gång till. 
Men nu ligger du halvslumrande här iallafall. Lågorna dansar i den öppna spisen. 
Värmen sprider sig i kropp och själ. Min arm över din bröstkorg. Smeker dig 
sakta och drömmande över huvudet, leker med ditt öra. Tänker på när du stal mitt 
hjärta trots löftet om att aldrig låta någon stjäla det igen.

Såg din annons i tidningen och jag var förlorad. Du var mörk och kraftfull, min 
drömkille. Sökte någon för långa promenader i ur och skur. Samt umgänge någon 
helg då och då. Redan där borde jag slängt tidningen. Jag var förbi räddning. Det 
blev promenader och någon helg. Efter ett antal promenader och helger åkte du 
aldrig hem. Bad dig aldrig stanna, inte heller att du skulle åka. Du blev bara kvar. 
Ville ha dig.

Tittar ner på dig. Dina lugna andetag, hjärtslagens jämna rytm genom min hand. 
Vet att du kommer att dö före mig. Smärtan och saknaden kommer att skära i 
mig. Men ditt trygga och bullriga sätt blir ett minne som jag inte vill vara utan.

Du reser dig, sträcker ordentligt ut din muskulösa kropp. Lite kort i steget, ont 
i höften, går ut i hallen och ställer dig vid dörren. Du suckar lite. Tittar på mig, 
du vill gå ut. Reser mig, som en gammal ko, också ont i höften. Du fnyser lite av 
otålighet. Jag blänger på dig. Sedan går vi vår promenad.

Du skäller ut hundmänniskor på kvällsrundan bara för att det roar dig. Jag har 
slutat att försöka få dig på andra tankar. Lärt mig att du blir mer exalterad av 
mina protester. Så jag låtsas inte om dina utspel. Snarare har de med tiden blivit 
ett tryggt beteende för att hålla folk på avstånd. Då blir det bara du och jag. Precis 
som vi vill ha det. Du och jag.

Stora, stökiga, besvärliga, trygga sällskapshunden.
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Kung Sigge
Pia Hansen

Vill du träffa Kung Sigge?
Då får du komma till mig, för.
Hemma där jag bor, bor också kungen. 

Kungen styr och ställer i det tysta. 
Han får oss andra att göra som han vill.
Sover för det mesta.

När det är dags att gå ut sträcker han långsamt på sig. 
Vi reser oss. 
Snabbt öppnar vi dörren på Kungens minsta önskan av att vilja gå ut.
Samma när Kungen vill in. 
Då sitter han i fönstret.
Spänner ögonen i oss. 
Avfyrar sitt mjauu.
Förväntar sig att dörren öppnas på en sekund.
Upp far vi och öppnar.

Kungen är snäll, stor och svart.
Styr med klösande bestämdhet. 
Kliar du honom under hakan spinner han av välbehag.

Om du inte redan gissat.
Så är Kung Sigge en helt vanlig bondkatt.
Men det vet han inte.

För han är Kung, där vi bor.
På gården Björkbo.
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Längtan efter att komma in
Pia Hansen

Han gick vägen fram, denna sträcka var hans. Tankarna svävade iväg. Här fanns 
inget som hindrade tanken eller blicken. Inget störde eller fångade hans hjärnvågor. 
Rörelsen framåt bortåt inget mål. Det var precis vad han behövde. Lugnet som 
brukade infinna sig just här, där vägen försvann ut i horisonten och det bara var 
att sätt en fot framför den andra. Infann sig inte. 

Egentligen ville han stanna, lägga sig mitt i vägen, skrika högt och gråta. 
Killar gör inte det. Han vet, så de knutna nävarna åker djupare ner i jeansens 
fickor, axlarna åker upp, blicken ner i marken. Ena foten framför den andra. Ena 
foten framför den andra.

En solstråle bryter igenom molnen. Han tittar upp och genast är tankarna 
där. Strålen påminner honom om hur hennes mjuka, ljusa hår gled igenom hans 
fingrar när hon vände sig om. Bort från honom. Denna späda långa älvliknande 
varelse, som var som han. Ville något annat än att vara fast.  

Han kunde se henne framför sig. Hur hon kröp upp i soffan, tog sitt block 
och penna. Det långa ljusa håret föll fram över ena axeln och blev som en skärm. 
En skärm mot omvärlden och honom. Hon försvann ifrån honom in i sin värld. 
Blicken blev inåtvänd mot en värld som bara var hennes. Han ville vara med, veta. 
Men aldrig att hon läste upp något för honom. Och inte fick han läsa det heller.  
Hur kunde någon utstråla sådan självsäkerhet där i soffan för att sedan vara så 
älvlikt sårbar.

Han la sig ner på vägen, skrek, lätt tårarna sakta rulla ner på vägen. För att sedan 
bli tyst och låta solens strålar glida igenom hans fingrar som hennes hår.
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Det fula fölet Flinga
Louise Helgesson

Det var så vackert i Dimmornas dal; det var sensommar! Årets föl hoppade och 
skuttade runt på de stora öppna fälten medan stona fridfullt gick och betade de 
daggstänkta grästuvorna efter nattens dimma. Solens första strålar glittrade över 
bergen som omgav den fridfulla dalen. Det luktade löv, jord och gräs om de små 
vildhästarna.
Vildhov, hingsten i flocken slängde med manen och gnäggade i högan sky varje 
morgon när solen gått upp, så även denna morgon.
Alla stona var bruna och alla fölen var bruna, förutom ett föl, det var prickigt. Det 
prickiga fölet kallades för Flinga. Det såg ut som att tiotusen snöflingor landat på 
hennes bruna kropp. 
Flingas mamma var bekymrad över det lilla udda fölet. Hon var orolig att ingen 
hingst skulle vilja ha Flinga i sin flock när hon blev äldre, eftersom Flinga inte 
såg ut som de andra vildhästarna. I början var allt som vanligt. Flinga föddes brun 
och hennes mamma var så stolt över det vackra fölet. Men sedan kom den ena 
vita pricken efter den andra på Flingas kropp. Flingas mamma var mycket orolig 
att hennes föl var så udda.
Alla de små fölungarna hoppade, bockade och sparkade bakut tillsammans.

”Flyg fula Flinga och den fula Flingan flög”, skrattade Lillen och sparkade 
bakut på Flinga i sidan. 

”Prickig korv!” skrek Lurvis efter Flinga och bet henne hårt i rumpan. 
Flinga ville bara leka med de andra fölen men deras bett och sparkar gjorde så 
ont på henne. Men några bett och sparkar kunde hon ta. Det hon däremot inte 
kunde ta var deras elaka kommentarer, det gjorde ont ända in i hjärtat på Flinga. 
Varför var hon så ful? 
Hon spenderade mesta delen av sin tid strosande på egna upptäcktsfärder istället 
för att leka med de andra fölen. Flinga hade en vän i alla fall. Det var Falken, han 
var är en liten grå silkesfalk som levde högt upp i bergen.

”Hallå Flingis, vad har du för dig idag?” sa Falken.  
”Jag tänkte ta och följa denna stigen och se vad som finns på andra sidan 

berget”, sa Flinga. 
”Åh det vet jag redan Flingis. Jag har flugit över det berget säkert hundra 

gånger. Det är ett till berg efter det berget. Sen ett till och efter det ett till”.  
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”Jag vill också se de andra bergen”, ropade Flinga och hennes ögon tindrade 
när hon tittade på Falken som svävade högt upp på den blå himmeln. 
När Flinga var halvvägs upp på berget såg hon något röra sig i buskarna på berget 
på andra sidan Dimmornas dal. Det var ett bergslejon! På väg rakt ner mot fölen 
i flocken. Hon rusade ner för berget för att varna de andra för faran.
När Flinga kom ner till dalen gnäggade hon allt hon kunde. 

”Ni måste springa det är ett bergslejon i buskarna!” 
”Har du dagdrömt igen Flinga Plinga”, sa Lillen och blinkade under luggen 

till Lurvis.
”Jag menar allvar, spring!”

Falken skriade från skyn och varnade Flinga att bergslejonet var på väg mot deras 
håll redo att anfalla när som helst. 
Flinga såg bergslejonet kasta sig efter Lillen. Hon sprang fram och sparkade 
bakut mot bergslejonet. Lillen lyckades fly undan men bergslejonet kastade sig 
över Flinga istället. 
Flinga sparkade och sparkade mot bergslejonet. Falken dök från himmeln och 
kom till Flingas undsättning. Han pickade på bergslejonets ögon så den släppte 
taget om Flinga. 
Vildhov hade hört allting och kom i full galopp för att försvara sin flock. Han 
sparkade det hårdaste han kunde och träffade bergslejonet i magen. Bergslejonet 
pep till och sprang tillbaka mot berget han kom från.

”Vänta ni bara, imorgon tar jag med mig hela flocken och så äter vi upp er 
allihop! Dimmornas dal är från och med nu våra jaktmarker. Allt som finns här är 
vårt nu, fattar ni det era hästskallar” röt bergslejonet innan han begav sig tillbaka 
upp i berget.

”Dimmornas dal är inte längre en trygg plats för oss vildhästar” sa Vildhov 
till flocken. 

”Vad ska vi göra?” frågade stona i kör, oroliga för sina föl.
”Vi måste ta oss över nästa berg mot Skuggornas dal”, sa Vildhov.

En vindby blåste till och fick solen att gå i moln. En kuslig känsla spred sig i 
gruppen. 

”Varför heter det Skuggornas dal?” frågade ett av stona. 
”För länge sedan fanns det en stor vildhästflock. Säkert tvåhundra hästar. 

Det var två hingstar som delade rollen som ledarhingst åt flocken. Men en dag 
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förrådde den ena hingsten den andre. Förrädaren lurade hela flocken och i smyg 
förde han dem till en annan dal där han kunde vara ensam ledarhingst”, sa Vildhov 
och tittade i fjärran mot Skuggornas dal. 

”Den förrådda hingsten la en förbannelse över dalen de andra just lämnat. 
Solen skulle aldrig skina där igen och ingen skulle någonsin mer få beta det friska 
gräset, eller äta de söta äpplena från äppelträden. Om någon åt av äpplena skulle 
de bli förgiftade och dö. Den förrådda hingsten sägs vandra kvar i Skuggornas dal 
och ingen har någonsin sett honom sen flocken togs ifrån honom”, svarade Grå 
som sakta haltat fram och ställt sig bredvid Vildhov. 

”Usch vad hemskt”, sa ett av stona. 
”Varför måste vi just till Skuggornas dal? frågade ett annat sto. 
”Det är sista dalen med färskt gräs efter Dimmornas dal. Den hårda värmen 

har torkat ut alla de andra dalarna. Dit vill inte ens bergslejonen gå för de fryser 
ihjäl utan sol på bergsklipporna”, sa Vildhov.
De vandrade i flera dagar över berg efter berg tills de var framme vid Skuggornas 
dal.

”Vad otäckt”, sa Lurvis samtidigt som hans päls ställde sig rakt upp och han 
rös när han tittade på de mörka ängarna och det höga gräset som vajade i vinden 
efter att ha stått obetat i många år. 

”Jag tycker det är coolt här”, sa Lillen och slängde en blick mot stofölen.
Skuggornas dal var lika mörk som namnet. Nästa morgon hördes inget gnägg 
från Vildhov. Solen gick aldrig över bergstoppen och det förblev skugga i dalen 
hela dagen. 
Veckorna gick och de små vildhästarna började bli tröttare och tröttare. Hur 
mycket de än åt av gräset förblev deras magar hungriga. Hur mycket vatten de än 
drack från den lilla bäcken förblev de fortfarande törstiga. Pälsarna på dem blev 
matta och feta för solen lyste aldrig på deras hårrem längre.

Veckorna gick till månader som gick till år. Flinga var nu tre år och en unghäst 
och inget litet föl. 
Flinga såg sin mamma bli tröttare och tröttare för varje dag och tillslut orkade 
inte Flingas mamma stiga upp mer. Flinga tänkte att hennes mamma nog skulle 
behöva äta de röda saftiga äpplena borta i äppellunden för att få tillbaka sina 
krafter. Men hon mindes också förbannelsen över dalen. Den som åt av äpplena 
skulle falla ner död till marken. Flinga tänkte att äpplena som ramlat till marken 
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kanske var skonade från förbannelsen. De hängde ju inte på träden längre. 
Flinga kysste sin mamma på mulen innan hon gick med bestämda steg mot 
äppellunden. Lillen såg vart Flinga var på väg men han stod tyst kvar när hon 
passerade honom.
När Flinga kom fram till äppellunden gick hon till det största äppelträdet med 
de saftigaste äpplena hon någonsin skådat. Det vattnades i hennes mun av blotta 
tanken på att sätta tänderna i de blodröda Aromaäpplena. 
Hon såg inget äpple på marken först och blev besviken för en stund. Men 
sedan såg hon ett äpple som rullat iväg bakom en stor sten. Hon gick fram till 
äpplet och tog ett djupt andetag och tänkte på sin mamma. En tår rann nerför 
kinden. Äpplena var enda sättet för hennes mamma att överleva. Flinga kände 
hur hon fylldes av pirr i magen när hon sänkte huvudet mot äpplet som låg där 
och frestade på marken. Hjärtat slog snabbare. Hon drog in lukten av äpplet och 
det var den godaste doften hon känt på flera år. Det doftade som tiotusen röda 
rosor. Som skogen på en regnig höstdag. Som hennes mammas varma mule efter 
hon smaskat äpple när Flinga var föl. En varm känsla spreds i Flinga trots att 
Skuggornas dal kylt hennes kropp i flera år. Hon tog en tugga av det stora vackra 
röda Aromaäpplet. Det svartnade för ögonen sedan föll hon till marken. 
Sakta började den stora stenen bredvid Flingas kropp röra sig. Ur stenen kom ett 
sken lika starkt som solens strålar och upp reste sig den stiligaste hingsten en häst 
någonsin kunnat drömma om. Hingsten såg Flinga ligga på marken och blåste 
varm luft i hennes mule från sin. Flinga öppnade sina ögon och reste sig upp. Hon 
granskade den unga stiliga hingsten och såg att han var lika prickig som henne. 
Han var brun med tiotusen vita prickar över den muskulösa hästkroppen. Hans 
man yrde i vinden omkring honom och hans ögon var pigga och starka. Deras 
ögon möttes så intensivt att det slog gnistor om de båda hästarna. Flinga hade 
mött sin själsfrände. 

”Du har brutit förbannelsen Flinga”, sa den ståtliga hingsten. ”Vill du bli 
mitt ledarsto?”

”Du eh jag, vi, ehm öh tillsammans, jag menar ja!”
”Det var jag som la förbannelsen över dalen när min vän Grå förrådde mig. 

Jag levde här ensam och arg på hela världen. Tillslut blev mitt hjärta av sten och 
jag blev liggande här i tidernas tid. Mossa växte över mig så jag såg ut som en 
gammal sten. Endast du Flinga kunde bryta förbannelsen med ditt varma hjärta 
och din kärleksfulla handling till din döende mor.”
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Trofast som den stilige hingsten hette och Flinga vandrade sida vid sida ner till de 
andra hästarna i dalen igen. Överallt där Trofast gick spreds ett ljus. Förbannelsen 
i marken släppte och gräset kunde återigen mätta vildhästarnas magar. Bäcken 
smakade som aldrig förr och endast en klunk av den släckte deras törst nu. Solen 
steg sakta upp över berget och Skuggornas dal förvandlades till ett hästparadis. 
De döpte om dalen till Paradisdalen. 
Trofast förklarade för Flinga att de var en egen hästras och den hette Appaloosa. 
Appaloosahästar är prickiga. De andra hästarna är Kiegermustanger, de är bruna. 
De båda raserna fanns i Trofast gamla flock.

”Helt magisk” viskade Trofast i Flingas öra. ”Du är helt magisk”. 
Flinga hade aldrig känt sig vackrare än i den stunden. 
En sen kväll kom Grå fram till Trofast. Det var en stjärnklar kväll. Alla vildhästarna 
stod och sov nedanför äppellunden.

”Förlåt för att jag förrådde dig”, sa Grå och en tår syntes i den gamles 
öga. ”Det blev inte detsamma utan dig. Jag förlorade ganska snart flocken till en 
starkare hingst och sedan gav jag mig av. Jag var avundsjuk att stona gillade dig 
mer än mig, därför tog jag dem ifrån dig”
Trofast såg djupt in i Grås gamla sorgsna ögon.

”Jag förlåter dig”, sa Trofast. 
En stjärna föll över den klara natthimmeln i samma stund som en sten föll från 
Grås hjärta. 
Nästa morgon vaknade alla hästarna utom Grå. Han låg under det stora 
äppelträdet. Han såg fridfull ut. Han hade äntligen fått frid inom sig så hans själ 
kunnat gå vidare. Till de för evigt gröna ängarna bortom Paradisdalen.  
Så levde Trofast, Flinga, Flingas mamma och flocken vidare i Paradisdalen. 
Kanske lever de där än idag. 
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Sally, Sally Gris
Elisabeth Hochschorner

Solen gassar och de andra grisarna rullar runt i den kladdiga leran. Sally håller sig 
i skuggan på gräset, för det klibbar inte.

Då kommer bonden och sprutar med vattenslangen. Det härliga, rena vattnet 
känns helt underbart fräscht. Och svalt. När bonden slutar spruta skakar Sally av 
sig det rinnigaste vattnet. Bosse Hund blinkar åt henne.

– Ha ha ha, så där gör inte grisar! ropar Bertil Gris.
– Svalka dig i leran, som grisar gör! fyller Greta Gris i.

Orden bränner i huvudet på Sally.

Bonden tömmer hinken med rester i grisarnas mattråg. Han går till Sally, klappar 
henne bakom örat och ger henne några fräscha morötter. Sally känner hur 
kaninerna blänger på henne. 

Äntligen sätter Bonden på musiken. Sally känner in rytmen och vickar på rumpan, 
knorren viftar med. Bosse hund viftar på svansen. Tuppen tar ton och stämmer in 
med sitt galande.

Sally ser sig omkring. De andra grisarna reagerar inte, de bara fortsätter att gegga i leran.

Hon tar några trevande steg närmare tuppen och harklar sig.
– La, la, laa, börjar Sally. 
Alla fortsätter med sitt. 
Kanske, om jag tar i lite, tänker hon.
– Yeah, yeah, yeah! sjunger Sally.

Sally tittar förväntansfullt på Tuppen Tupp. 
Han blänger tillbaka.
– Det är jag som är tupp här, säger Tuppen. 

Bertil och Frida Gris slutar att böka i leran och tittar på Sally, sedan på varandra 
och börjar skratta.
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– Du ska grymta, inte sjunga. Som riktiga grisar gör, säger Bertil Gris.
– Vad tror du att du är? En tupp? fortsätter Frida Gris.
Sally blänger tillbaka. Tårarna svider bakom ögonen, men hon tänker inte 

gråta. Inte här.

Istället går hon runt hönshuset och puttar till grisgrinden precis som Bonden 
brukar. Sen springer hon det fortaste hon kan. Över grusvägen, in i ladan. Nu 
rinner tårarna nedför kinden, droppar ned i höet. Hon sätter sig längst in bakom 
den stora högen med hö. 

Det känns alldeles hopplöst ensamt. 

Då hör hon ett rop.
– Sally! Saallyy! 
Ropet kommer närmare. 

Höet sticks, men det gör inget. För hon vill inte träffa nån nu. Inte Frida, Bertil 
eller Tuppen i alla fall. Men det är inte grisarna eller Tuppen. Det är Bosse Hund.

Han sniffar på marken och sätter sig framför högen med hö. Sen börjar Bosse 
Hund att sjunga. Först lite svagt och sedan högre och högre.

Nu kan inte Sally hålla tyst längre.

– Da rum da rum da rum daaa, sjunger hon och kliver fram.
– Du har en sjyst röst, säger Bosse Hund.
Ett leende spricker upp i Sallys ansikte. 
– Jag älskar att sjunga, säger hon.
– Då borde du göra det oftare, svarar Bosse Hund.

De tittar på varandra och ler. Sen hör de ljudet av Bondens munspel.
– Kom, vi sjunger för Bonden! säger Bosse Hund.

De springer ut från ladan och fram till Bonden. De sjunger med till melodin.
– Wow, Sally och Bosse! säger Bonden. Kan inte ni sjunga med mig på 

festen ikväll?
På kvällen är det fullt med folk som pratar, skrattar och äter. Sally håller sig nära 
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Bosse. Det känns säkrast så. Bonden går fram till dem, harklar sig och ber om allas 
uppmärksamhet. Så tar han fram sitt munspel och börjar spela. Bosse och Sally 
tar ton och sjunger med.

Folket applåderar.
– Grisar sjunger inte, ropar Tuppen.
– Vad tror du att du är? ropar Bosse Gris.

Sally sträcker på sig.
– Jag är Sally, ropar hon och viftar på knorren. Sally Gris!
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Det var Rufus
Mia Jansson

”Vi säger inget till mamma, eller hur Rufus?”
Alva tittade på skärvorna som låg utspridda över golvet.
”Det var hennes älsklingsskål”, viskade hon.
Rufus suckade när han lade sig ned på den rutiga filten. Hans stora, mörka 

ögon såg på Alva och svansen rörde sig försiktigt fram och tillbaka när hon pratade.
”Fast det var egentligen en jätteful skål”, fortsatte Alva. ”Och det var inte 

mitt fel att den stod på ett så dumt ställe.”
Hon började försiktigt plocka upp de vassa skärvorna när dörren bakom 

henne öppnades.
”Vad hände?”
Det var mamma som tittade undrande på Alva och skärvorna på golvet. 

Alva ryckte till av mammas röst så hon tappade de skärvor hon nyss plockat upp. 
Hennes ögon blev stora.

”Det var Rufus”, sa hon snabbt. 
”Nämen Rufus”, svarade mamma och såg besviket på hunden.
Rufus lyfte huvudet från filten och viftade hoppfullt på svansen.
”Den vackra skålen”, fortsatte mamma. ”Men det var säkert inte med 

mening som Rufus gjorde det där.”
”Nej, precis”, svarade Alva. ”Inte kunde han hjälpa att skålen stod på ett så 

dumt ställe.”
Mamma gick fram och klappade Rufus över huvudet.
”Det är dags för lite bullar och mjölk, men först får vi allt sopa upp det här 

så ingen gör sig illa på de vassa bitarna”, sa mamma. Så försvann hon iväg för att 
hämta sopborsten och skyffeln. Alva såg på Rufus.

”Lite var det faktiskt ditt fel”, sa hon och såg sedan ned på sina fötter. Rufus 
suckade och lade ned huvudet på filten igen.

Mamma kom tillbaka och började städa. Alva stod tyst och såg på. Rufus 
verkade ha somnat.

”Så där”, sa mamma. ”Nu var det fixat. Nu tar vi lite fika.” Hon strök handen 
över Alvas ljusa hår och försvann sedan ut genom dörren. Alva gick sakta efter. 

När hon kom ut i köket såg hon att bullarna och mjölken redan stod 
framdukade på köksbordet. Det doftade gott av de nybakta bullarna, men Alva 
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kände sig ändå inte riktigt sugen. Hon drog ut stolen och satte sig. Mamma 
lade en bulle på hennes tallrik och fyllde glaset med mjölk. Alva pillade lite med 
pekfingret på sockerpärlorna ovanpå bullen.

”Är du inte sugen?” undrade mamma.
”Jo”, svarade Alva men lät tveksam.
”Mår du inte bra?” Mamma såg lite orolig ut.
”Jo.” 
Alva drog försiktigt pappret av bullen och tog en liten tugga. Det smakade 

inte riktigt lika gott som det brukade. Så såg hon hur Rufus kom in genom 
dörröppningen. Han viftade glatt på svansen och den svarta nosen gjorde små 
rörelser när han sniffade efter bulldoften i luften. Hoppfullt gick han fram till 
Alva och satte sig fint bredvid henne. De stora ögonen såg förväntansfulla ut.

”Nej, Rufus. Inte får man sitta och tigga så där”, utbrast mamma. ”Gå och 
lägg dig.”

Rufus gick moloken och lade sig på en hundbädd som fanns i ena hörnet 
av köket. De stora ögonen såg nu olyckligt på Alva. Alva kände hur det blev som 
en klump i magen. Klumpen var liksom i vägen för bullen, och hon började pilla 
på sockerpärlorna igen.

”Kan inte Rufus få en bulle?” sa Alva med så låg röst att mamma knappt 
hörde.

”Vad sade du?” frågade mamma.
Nu hade klumpen flyttat sig från magen upp i halsen och det kändes svårt 

att prata.
”Kan inte Rufus få en bulle?” frågade Alva på nytt, nu med lite högre röst.
”Jo, det kan han få sedan, men han får ju inte sitta och tigga vid bordet.”
Rufus som hade hört sitt namn såg uppmärksamt på dem.
”Han ser så ledsen ut”, sa Alva.
”Han kanske skäms lite över skålen”, svarade mamma.
Alva kände hur ögonen började fyllas med tårar.
”Men Alva hur är det fatt?” undrade mamma.
”Kanske var det inte Rufus fel med skålen”, snyftade Alva.
”Jaså, vems fel var det då?” undrade mamma med mjuk röst.
”Kanske var det mitt fel.” 
Nu kunde inte Alva hålla tillbaka tårarna längre. De forsade fram längs 

kinderna och Alva snörvlade förtvivlat. 
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”Är det så?” sa mamma.
”Ja”, viskade Alva.
”Men det var väl inte med mening du gjorde det heller?” svarade mamma.
”Nej”, viskade Alva.
”Då är det ju inget du behöver vara ledsen över. Sådant kan hända vem som 

helst”, sa mamma och gav Alva en stor, varm kram. Alva kunde inte sluta snörvla 
och borrade in ansiktet i mammas mjuka tröja. 

Då kände hon en fuktig nos mot armen. Det var Rufus som försiktigt 
buffade på henne. Alva såg på honom med tårar i ögonen och strök handen över 
det mjuka örat.

”Förlåt Rufus”, viskade hon.
Rufus viftade på svansen.
”Vet du vad”, sa mamma. ”Jag tror vi gör ett undantag och ger Rufus en 

bulle vid bordet idag. Eller vad tycker du?”
Alva log och nickade. Mamma plockade bort pappret från en bulle och gav 

den till Rufus som nöjt tog den med sig bort till bädden och började mumsa.
”Ska inte du också äta din bulle nu?” undrade mamma.
Alva nickade igen och tog en ny tugga av bullen. Nu smakade den lika 

underbart som bullar brukade smaka.
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Ett sista möte
Mia Jansson

Jag drar in stalldoften med djupa andetag. Det är konstigt, men stallet luktar 
faktiskt olika beroende på om det är vinter eller sommar. Det luktar alltid gott, 
men olika. På vintern är det en mysig doft av julstämning från grankvistarna som 
pyntar spiltornas stolpar och boxarnas dörrar, tillsammans med doft från halm 
och hö. Nu är det en varm sommardag i juli och då doftar det av rent sågspån, 
varm häst och lädertvål.

Jag är svettig efter cykelturen. Trots att jag är tidig är jag inte först. Borta 
vid foderkammaren ser jag Kenneth. Han sopar golvet. Kenneth har ett speciellt 
sätt att röra sig på. Han går liksom med stora kliv, som om han går på en båt som 
gungar. Alla på ridskolan har hört ryktet om hur Kenneth haft problem med 
flaskan och att det är därför han fått jobb i stallet. Men under de år han jobbat här 
har ingen märkt av det problemet. Han är alltid noga med att hästarna ska ha det 
bra. Hans ansikte är fårat och en framtand saknas. Själv tycker jag att han är snäll, 
men är ändå lite rädd för honom.

Nästan alla hästar är ute i hagarna. Det är bara gamla Odin och lilla Bello 
som är kvar inne. Odin ska förmodligen ridas av sin ägare och Bello är halt. Han 
står och tuggar sakta på sitt hö. 

Så ser jag bort mot Sheryls tomma spilta. Hon är ute med de andra 
ridskolehästarna i hagen. En känsla av tomhet sprider sig i mitt bröst och en 
klump växer i halsen. Jag tänker på gårdagen när veterinären var här, och hur 
ridläraren efteråt berättat att de inte har något val. Hur hon tittat medlidsamt på 
mig. Jag förstod att det inte var hennes fel, men ändå tyckte jag inte lika bra om 
henne som innan.

Idag är alltså den dagen då de ska hämta Sheryl, hämta henne och aldrig 
komma tillbaka med henne mer. Spatt hette det, det som orsakar hennes smärta i 
benet och som gör att hon inte kan finnas kvar.

Jag går ut ur stallet innan Kenneth hinner se mig. På den stora stallplanen står 
bara två bilar. Antagligen är den ena Kenneths och den andra Odins ägares. Det 
knastrar i gruset under mina ridskor när jag går över planen, bort mot den stora 
sommarhagen. Solen har redan börjat värma ordentligt. När jag närmar mig 
hagen ser jag att Sheryl lagt sig ned för att njuta av solens strålar medan de andra 
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hästarna går och betar en bit bort. När jag närmar mig staketet lyfter hon en 
aning på huvudet för att se vad som händer, sedan lägger hon sig avslappnat med 
huvudet i gräset igen. Jag krånglar mig vant emellan de två eltrådarna utan att få 
någon stöt.

Hela tiden förväntar jag mig att Sheryl ska resa sig när jag kommer 
närmare, men hon ligger kvar. När jag är framme sätter jag mig på huk och stryker 
handen över hennes hals. Pälsen känns mjuk och varm. Hon gör en liten frustning 
av välbehag. Jag går ned på knä i gräset, trycker näsan mot pälsen och drar in 
doften av solvarm häst. Sheryl reagerar inte. Försiktigt lägger jag mig ned och blir 
liggande med huvudet mot hennes hals och min kropp framför hennes framben. 
Vi andas båda djupt. 

Jag vet att jag inte borde ligga så här. Det kan vara farligt. Skulle någon av 
ridlärarna komma förbi skulle de bli tokiga. Om något skulle skrämma Sheryl 
eller av annan anledning få henne att resa sig hastigt kan jag mycket väl hamna i 
kläm. Men jag vill inte förlora tillfället. Jag vill inbilla mig att det är skapat för att 
låta mig ta farväl av Sheryl. 

Jag sluter ögonen och låter solen värma mitt ansikte. Sheryl andas lugnt. 
Ett par flugor surrar omkring oss. När de landar på hennes hals känner jag det 
reflexmässiga ryckandet i hennes hud. Svalorna som byggt bo i stallet flyger fram 
och tillbaka över oss. Jag hör deras vackra sång. Antagligen samlar de mat till sina 
ungar. 

Hur kan sommaren bara fortsätta att vara så vacker när allt egentligen är så 
sorgligt och hemskt?

Jag vet inte hur länge jag ligger där, tiden känns oväsentlig, men så kommer 
stunden då jag inser att det är dags för mig att lämna Sheryl. Jag sätter mig försiktigt 
upp, blir sittandes en stund och tittar på henne medan jag låter handen stryka 
mjukt över hennes hals. Hon ligger fortfarande i samma ställning, med huvudet 
utsträckt och ögonen slutna. Så reser jag mig, står några sekunder bredvid henne 
innan jag börjar gå därifrån. När jag kommit en bit hör jag hur hon rör på sig. Jag 
stannar upp och vänder mig om. Hon ligger fortfarande ned men i mer upprätt 
ställning. Huvudet är lyft och hon har dragit ihop benen mot kroppen. Hon ser 
efter mig. Det bränner i mina ögon. Jag sväljer hårt och när jag blinkar får tårarna 
inte plats under ögonlocken utan faller ned över kinderna. Så vänder jag mig om 
igen och går bort mot stallet. Nu går jag hela vägen in i stallet utan att vända mig 
om fler gånger. På vägen torkar jag kinderna med baksidan av handflatorna.
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De kommande timmarna går jag som i töcken. När de kommer med 
transporten för att hämta Sheryl går jag inte ut. Jag hör hur baklemmen landar 
då de fäller ned den, jag hör deras röster och Sheryls hovar över gruset. Så slår 
baklemmen igen och haspas. Strax därefter startar bilen och kör stilla iväg över 
planen och ut på asfaltsvägen. Snart är ljudet av bilen och transporten borta och 
det enda som är kvar är ljudet av svalorna och Bellos hötuggande.
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Ella och Elakingarna
Mari Juhlin

– Lejonkull!
Ordet ekar över gården, förvandlar den till savann. Zebrorna skenar, 

gnuerna knuffas, lejonet rusar. De vilda skratten får Ella att le och det rycker i 
benen. Hon vill springa, rusa med de andra. 

Men det går inte. Inte med klumpen i magen. Klumpen som betyder att 
Elakingarna är tillbaka.

De närmar sig, sakta. Små och fula. Livsfarliga. Händerna skakar när hon fyrar av:
– Is! Snö! Hagel!
Krafterna viner genom luften, men Elakingarna är snabba. De duckar, 

skrattar, lipar åt henne. 
Så äntligen, en fullträff, rakt i rumpan på en. Och Elakingarna flyr. Åt alla 

håll. Som yra höns.

Ella andas ut. Låter armarna bli till spagetti. Så hör hon någon ropa: 
– Fajtas du med Elakingar igen? 
Det är Nils. Han skrattar och kastar med armarna, som om han också hade 

magi. Ella svarar inte. Biter bara på tumnageln.
– De finns inte på riktigt vet du väl.
– Gör de visst! vill hon skrika. Men de är osynliga. 
Nypa honom vill hon också. Hårt. Men inte heller det gör hon.

Istället tittar hon bort och får syn på ett bageri i sandlådan. Rad efter rad med 
vackert dekorerade sandkakor. 

Försiktigt närmar hon sig bagarna. Sätter sig så nära hon vågar. Fyller en 
hink, plattar till och vänder. 

Kakan blir hög och len. Hon stryker med handen över den. Pyntar den med de 
allra vackraste stenarna, de allra gulaste maskrosorna. Hon tittar mot bagarna. 
Väntar på att de ska se henne, säga något. 

Det gör de inte. Då känner hon den igen, klumpen i magen. 
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– Lämna. Mig. I. Fred! skriker hon och skickar iväg den ena isblixten efter den 
andra. 

Det svider bakom ögonen och hon blinkar hårt. 
Vad är det för fel på dem? Varför låter de henne inte leka? 
Tårarna gör det svårt att se. Ändå får hon in en träff och Elakingarna är 

borta.

Det kittlar till i nacken, som om någon tittar på henne. Hon vänder runt. Ingen är 
där. Ingen utom Melvin, som med röda kinder stirrar ner i gruset. 

Han sitter på gårdens enda bänk och känns så självklar där att det får Ella 
att fundera. Har hon någonsin sett honom leka? Ella tror inte det. Och tanken får 
magen att kännas både varm och ledsen.

– Ska vi fråga om han vill leka? undrar fröken som just kommit förbi.
Ella ruskar på huvudet, så hårt att det nästan ramlar av.
Fröken sätter sig på huk bredvid henne och kanske kan hon läsa tankar, för 

hon säger:
– Det är Elakingarna va?
Ella nickar och fröken ser så snäll ut när hon frågar:
– Vill du att jag tar hand om dem?
Det vill Ella. Jättemycket.
– Men du har ju ingen magi, säger hon och axlarna känns plötsligt väldigt 

tunga.
– Det finns väl andra sätt, ler fröken. Men du får visa mig var de är.

Där, inne bland buskarna, får Ella syn på dem. Hon pekar och fröken stegar iväg.
– Schas med er! säger hon, som om de var katter. Här får inga Elakingar 

vara!
Det är konstigt, men bredvid fröken ser de inte alls farliga ut. Och Ella 

skrattar så att det gör ont i kinderna, för det är inte lätt att köra iväg sådana man 
inte kan se.

Vagnar packas och västar tas fram. Det ska grillas korv i skogen. 
– Det var visst inte så enkelt, säger fröken. Men vi fixar det ska du se.
Så ler hon finurligt och räcker över en stor hink.
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– Samla in dem i den här, så slänger vi dem på elden.

– Fick du dem? undrar fröken och tittar ner i hinken.
– Allihop! säger Ella och sträcker på ryggen.
Så lätt det gick, tänker hon. Två isblixtar och så var det klart.

– 38, 79, 100! Nu kommer jag! hör hon Nils ropa.
Nyfiket tittar hon på medan den ena efter den andra blir hittad. 
Hon tänker på Elakingarna i hinken. På att hon äntligen ska bli av med 

dem! Och på att hon äntligen ska få leka! 
Ella vet redan det perfekta kurragömmastället.

En efter en kastar hon dem på brasan. Elden spottar och fräser. Och Ella känner 
sig lätt som en ballong. 

Men vad nu? De brinner inte upp. De tinar, dansar bland lågorna, flinar åt 
Ella, och sedan… pruttar de på korvarna. 

Magen känns tung, men inte av korv. Pruttkorvarna lämnar hon åt de andra. 
Bredvid henne sitter fröken och funderar. 
– Om vi är snälla mot dem blir de nog snälla tillbaka, säger fröken till slut. 

När vi kommer till förskolan igen bjuder vi dem på mellis. 

Men Elakingarna känner inte alls för att bli snälla. De vill hellre leva rövare. 
Trampa i smöret och tvätta fötterna i mjölken. 

– Hur går det? viskar fröken, men Ella hinner inte svara.
Fröken ser aldrig Elakingen som kastar sig från lampan ner på räkosttuben. 

Men känner det gör hon, när klicken med räkost träffar henne rakt i ögat. 

– Jag ska bara ta igen mig lite, säger fröken och gnuggar sig i ögat. 
Hon hjälper Ella med dragkedjan och fortsätter:
– Sen hittar vi på något som funkar. Ok? 
Ella ser efter henne tills hon försvinner in i frökenrummet. Sedan går hon 

med tunga steg mot ytterdörren.

Det är lejonkull igen. Hjorden av barn rusar förbi. Ella ser efter dem, men den här 
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gången rycker det inte i benen. Så tunga är de. Istället rör de sig sakta mot bänken. 
Bänken där Melvin sitter. 

Ella känner efter i magen. Ingen klump. Kanske är det här hon borde sitta. Och 
aldrig leka, precis som Melvin. 

Melvin ritar med skon i gruset och Ella gör likadant. 
Kanske kan de prata i alla fall? 
Hon tuggar på tumnageln. Väntar på att orden ska komma. 
Det gör de inte. Och plötsligt är klumpen där igen och det hörs ett brak 

inne bland träden.

– Vart ska du? ropar Melvin. 
– Fajtas med Elakingar, ropar Ella tillbaka.
Melvin skyndar efter. 
– Jag kan hjälpa dig.
– Nej! säger Ella och skakar på huvudet. De är osynliga.
Då ler Melvin stort.
– Jag ser också osynlingar.
Mer hinner han inte säga förrän Elakingarna attackerar.

De kastar sig i säkerhet. Stenar skakar, grenar knäcks, kottar regnar likt bomber. 
Och en träffar Melvin rakt i huvudet.

De ska allt få, tänker Ella.
– Is! Snö! Hagel! 
Men de är för många. Alldeles för många. Hon klarar det inte själv.
– Hjälp! ropar hon.

– Eld! skriker Melvin. 
Isblixtar och eldklot viner om vartannat. Elakingarna skakar. 

– Snö! 
– Lava!
– Hagel!
– Blixtar! 
Tillsammans kämpar de. Sida vid sida. Och Elakingarna är chanslösa.
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De klarade det! De besegrade Elakingarna. Ella kan inte riktigt fatta det.
Melvin dyker upp med famnen full av pinnar. 
– Vi bygger ett fängelse, säger han.

– Det var den sista, säger Melvin och låser noga gallerdörrarna. Vad gör vi nu? 
Ella kommer inte på något. Vad gör man egentligen, när man inte har 

Elakingar att oroa sig för? Så rycker det i benen och Ella vet precis vad hon vill.
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Genom en stjärnkikare
Mimmi Kvist

Vi möts vid björnbärsbuskarna på vägen ner till stranden. Isa bromsar och vinglar 
till på cykeln. Hon stannar precis framför mig. Hennes långa hår är färgat mörkt, 
nästan svart, naglarna målade cerise. Hon sätter ner fötterna i gruset och det yr 
upp damm på hennes vita sneakers. 

– Tja, säger hon, som om vi hade setts igår.
– Hej. 
– Har du med någon lunch? 
Jag nickar. Mormor har skickat med mackor. 
Isa cyklar före ner mot havet. Precis när vi kommer runt kröken så blåser 

det till och jag fryser. Hemma vid stugan var det varmt och skönt, men nu är jag 
inte så sugen på att bada längre.

Vi ställer ifrån oss cyklarna, slänger skorna i det höga gräset och går ner till 
vattnet. Från stranden är det femtio meter att vada över till den lilla klippön. Om 
vattnet är lågt blir man bara blöt till knäna, men det vet man ju inte förrän man 
står mitt emellan stranden och ön, där det är som djupast. Är vattnet högt kan det 
nå ända upp till midjan. 

– Har du varit här länge? frågar Isa.
– Nästan två veckor, svarar jag. Sen sommarlovet började. 
– Jag kom igår. Jag ville vara kvar i stan så länge som möjligt.
Hon går framför mig upp på de rosagrå granitklipporna, raka vägen mot 

vårt vanliga ställe där vi kan ligga och sola ifred. 
Vi ses bara på sommaren, Isa och jag. Resten av året bor hon i Stockholm. 

Jag bor i Uddevalla. Dit är det bara en halvtimme med bil från landet. Till 
Stockholm tar det minst en halv dag att köra. 

Jag håller upp klänningen ovanför knäna när vi vadar. Vattnet är kyligt, det 
har inte hunnit värmas upp så här tidigt på sommaren. De små hårstråna på benen 
reser sig. Jag ser en manet en bit bort och hoppas att den inte har tappat några 
trådar som bränns. Aktar mig för att trampa på musselskal och havstulpaner. Jag 
vet hur det svider av saltvattnet om man skär sig. 

Vi lägger ut våra handdukar på klippan. Här bakom berget är det lä och 
ingen som ser oss. Småbarnen inne på sandstranden hörs bara på håll. 

– Du har nästan vuxit ikapp mig, säger Isa. 



57

Jag känner mig dum när hon tittar på mig så där. Granskad. Men hon 
börjar klä av sig och släpper mig med blicken. Under jeansshortsen har hon redan 
bikinitrosorna på sig. 

– Ja, berätta då, Signe. Vad har hänt sen sist? säger hon och rättar till behån 
innan hon lägger sig ner och stänger ögonen.

Jag krånglar fortfarande med att få på mig min baddräkt.
– Jag vet inte. Inget särskilt, eller så.
Hon rynkar på näsan. 
– Nåt måste väl ha hänt på ett helt år. Du har ju blivit fjortis. 
Hon fnissar lite. Jag fattar inte varför jag känner mig så korkad. Visst, jag 

har nyss fyllt fjorton, men det finns inget intressant att säga om det. Allt är precis 
som när jag var tretton. Jag har varit tonåring i mer än ett helt år, och inget 
spännande har hänt mig. 

Jag sätter mig på handduken bredvid henne. 
– Du då? Vad har du gjort?
– Äh, inget särskilt. 
Hon suckar och sätter sig upp igen. Tar upp sin mobil men lägger ner den 

i väskan igen.
– Så jävla dålig täckning här nere vid stranden.
Sedan tar hon upp en necessär och lirkar ut ett tillplattat paket cigaretter 

och en tändare. Vinden blåser ut lågan ett par gånger innan hon lyckas tända sin 
cigarett. 

– Du röker väl inte? säger hon och blåser röken åt mitt håll.
Det luktar gott. Inte inrökt, som hos farfar, utan bara ny rök blandat med 

hav och varm sten. Jag tvingar mig själv att inte svara på hennes fråga, jag fattar 
att hon vet att jag inte röker. 

– Jag har ciggen bland mina tamponger, säger hon. Där rotar inte mamma. 
Hon skrattar och slår av askan från cigaretten. 
Isa är två år äldre än jag. Vi har setts varenda sommar sedan vi var små. Vi 

har lekt affär, gjort cirkusföreställningar, byggt kojor, sovit i tält. Hon har alltid 
varit den påhittiga, den äventyrliga. Jag har hängt på för det mesta, och fegat ur 
ibland. Då har hon suckat och sagt att det märks att jag är yngre. 

Hon övertalar mig att ta ett bloss på cigaretten. Jag drar försiktigt in lite rök 
i munnen och blåser ut den igen.

– Bra att du inte drar halsbloss, säger hon. Du skulle säkert kräkas då. 
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När molnen kommer är det redan eftermiddag. Luften blir snabbt kall. Hårstråna 
på benen reser sig igen och vi klär på oss. Hon drar igen sin vita hoodie, och jag 
önskar att jag hade något varmare än min tunna gulblommiga klänning. Vi vadar 
tillbaka genom det kalla vattnet. Nu är stranden tom på barnfamiljer.

Vi cyklar längs grusvägen hem till hennes sommarstuga. Jag har lånat 
mormors gamla tantcykel, den har bara en växel och rostig kedja. I nedförsbacken 
är vägen ojämn, räfflad som en tvättbräda. Vi rullar över guppen.

– Känner du hur brösten hoppar! skrattar Isa. 
Jag känner ingenting. Mina bröst är pyttesmå. Jag börjar ge upp hoppet 

om att de ska bli fylliga och snygga. Isas har vuxit sen förra sommaren, det såg 
jag redan på stranden. De fyllde ut behån, fast jag tror det var lite push-up också. 

Det är kyligt och vi springer uppför trappan till stugan.
– Det är bara jag som följer med hit i år, säger hon och stänger dörren till 

det lilla rummet där hon sover. Tyra och och Vilma är hemma i Stockholm med 
sina killar. 

Hennes storasystrar är arton och nitton år. De har aldrig brytt sig om oss 
och våra barnsliga sommarlekar.

Jag har väntat på att Isa skulle komma hit. Två veckor med bara mormor, 
morfar, min tioåriga lillebror Henning och alldeles för mycket regn har gjort mig 
uttråkad. Nu när hon väl är här har jag tydligen inget att säga. 

Men hon pratar på.
– Det var sånt jävla bråk igår innan vi skulle åka, säger hon och öppnar sin 

resväska med kläder. Hon tar av sig de avklippta jeansshortsen och drar på sig ett 
par tajta, långa jeans istället.

– Mamma upptäckte att Tyra hade tagit hennes kort och handlat kinky 
underkläder på nätet. Hon blev helt galen. 

Jag nickar bara.
– Har du någon kille då? frågar jag. 
– Haha, gud vad du är nyfiken! 
Men hon svarar inte på min fråga. 
Rummet har jag varit i hundra gånger förut. Gardinerna har alltid hängt 

här, tunna, vita av spets med mönster av rosor. Den smala sängen där vi har sovit 
skavfötters. Det lilla skrivbordet där vi har haft detektivbyrå och klippt biljetter 
till våra teatrar. Allt runtomkring är bekant. Det är bara Isa som är annorlunda. 

– Alltså, jag måste ha stringtrosor under de här jeansen, suckar hon och 
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drar i troskanten genom byxtyget. Har du börjat använda string?
Jag skakar på huvudet. Drar med handen över mina frusna ben, klänningen 

är alldeles för kall nu. De små hårstråna sticks. 
– Jag måste cykla hem, säger jag. Jag fryser jättemycket. 
Isa tittar på mig. Ögonen med tjocka, svarta mascaraögonfransar smalnar. 

Sedan suckar hon och släpper ut sitt långa hår. Drar sina knallrosa naglarna 
genom det.

– Vi ska ändå äta middag.
– Vi kan ses imorgon om du vill, säger jag. Kanske vi kan cykla till Fiske-

bäckskil och köpa godis?
Hon rycker på axlarna. 
– Kanske. 
Jag står i dörröppningen. Tvekar. 
– Det var kul att ses, säger jag och hoppas att det låter som att jag menar 

det.
– Ja, absolut! 
Hon låter gladare än på hela dagen när hon lägger till:
– Alltså, hemma hade vi ju knappast varit kompisar, men här är det tur att 

vi har varandra.

Jag fryser när jag cyklar hemåt. Klänningen trasslar sig runt knäna och ryggsäcken 
med badkläder skaver på axlarna. Jag cyklar över groparna som är som en 
tvättbräda igen, men brösten hoppar inte den här gången heller. Jag känner på det 
ena bröstet genom klänningstyget. Jag behöver ingen behå under, så jag kan lätt 
känna bröstvårtan. Den är lite öm. Kanske, kanske att bröstet har vuxit lite till? 
Småstenar från grusvägen skvätter upp på mina vader och jag trampar fortare för 
att komma hem. 

Vår stuga ligger i slutet på vägen, den sista biten är det inte ens grus utan 
bara nedtrampat gräs. Mormor står som vanligt i grönsakslandet och rensar ogräs. 
Solen kommer fram samtidigt som hon reser sig upp och får syn på mig. 

– Har du badat? frågar hon.
Jag nickar och kliver av cykeln.
– Ja. Men det var lite kallt.
Mormor ser nöjd ut. Hon är fixerad vid att man ska bada på sommaren. 

Och jag badade faktiskt upp till knäna när vi vadade ut till ön.
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Jag skyndar mig in för att klä på mig varmare kläder. Jag känner på gåshuden 
på mina ben igen. Borde jag börja raka dem? Jag drar på mig byxor och tittar mig 
i spegeln. De är inte så tajta att man behöver stringtrosor under. Och t-shirten 
buktar bara ut lite, lite grann där brösten borde vara. Kroppen är för spinkig, 
kläderna för stora. Mitt ljusa, spikraka hår i samma frisyr som alltid, en page som 
slutar strax ovanför axlarna och en hårnål som håller luggen fast på vänster sida.  

Efter sommarlovet ska jag börja åttan. Jag vill växa i mina fjorton år tills 
dess. 
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Inte meningen
Linda Liedström

När skolan var slut stod Tanja och Elvis kvar vid grinden. Mila och jag hade ingen 
lust att träffa på dem, så vi smet in i ettornas klassrum. Där var det tomt och 
man hade bra utsikt över skolgården. Vi stod halvt gömda bakom gardinerna och 
kikade ut. De var blekgula med vita prickar. Jag följde prickarna med pekfingret 
och ritade mönster för att få tiden att gå. Vi stod där säkert en timme innan de 
gick iväg.

”Gud, har de äntligen tröttnat?” sa Mila.
”Mmm, eller går de till baksidan”, sa jag. 
Det fanns nämligen två ingångar till skolgården. Den stora vid grinden på 

framsidan och den lilla på baksidan vid lekplatsen. 
”Jag går och kollar”, sa jag och gick ut i korridoren och in i tvåornas klassrum 

som låg mittemot. Där fanns det fönster mot baksidan. Jag öppnade och stängde 
dörren försiktigt så att inget skulle höras ner till lärarrummet på våningen under.

”Leker du någon smyglek eller?” 
Jag tittade upp och där satt Matte i fönstret.
”Va? Nej.”
Jag stannade innanför dörren. Det var konstigt att komma in i tvåornas 

klassrum med bilder av bokstäverna på väggarna och barnsliga teckningar och så 
satt Matte där i fönstret. Han gick i sexan, var störst på skolan och passade liksom 
inte in. 

”Vad gör du här?” frågade jag.
”Äh”, sa han och ryckte på axlarna. ”Knas hemma.” 
”Jaha”, sa jag och tog några steg in i rummet. Hela situationen var konstig. 

Jag och Matte i samma rum. Visst gick vi på samma skola och jag visste vem 
han var, även innan Mila slog ner honom, men vi kände inte varandra. Nu var vi 
ensamma i ett klassrum och allt blev annorlunda. 

”Vaddå för knas?” frågade jag.
”Morsan har stuckit.” Han log ett snett leende. ”Farsan är skitförbannad, 

men det blir pizza varje dag.” 
”Jaha”, sa jag. ”När jag måste passa mina småsyskon brukar vi äta chokladkex.”
”Lite samma sak antar jag”, sa Matte. Han ristade något med sin penna i 

träet på fönsterbrädan. Jag kunde inte se vad det var. 
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”Varför smyger du omkring då?” frågade han. Han verkade fullt upptagen 
med det han karvade i träet och såg inte på mig.

”Jag? Öhm …” Jag såg mig omkring i klassrummet som om det skulle 
hjälpa mig att komma på ett bra svar. Inget hjälpte. Jag ryckte på axlarna. ”Din 
syrra, Tanja …”

”Tanja?” sa Matte och tittade upp. 
”Hon är liksom efter Mila, för att ...” Jag lyfte handen och pekade mot hans 

panna. Så här på nära håll syntes det att det var fem stygn.
Matte förde handen upp mot panna och tittade ut genom fönstret. Jag 

följde hans blick. Där var den lilla talldungen med gungor och klätterställning. 
Men lekplatsen var tom. Ingen Tanja och ingen Elvis.

”Äh, det tror jag inte”, sa Matte. ”Hon snackar mest.” 
”Kanske”, sa jag. ”Vi tänkte i alla fall vänta en stund innan vi gick hem.”
Just då öppnades dörren och Mila kom in i rummet. ”Jag tror kusten är klar, 

så det är bäst att …” Hon tystnade för ett ögonblick när hon såg Matte. ”… att vi 
går nu.” 

Matte blängde på Mila. Hon stirrade tillbaka och det var så tyst, så tyst. Jag 
tittade från den ena till den andra. Mila stirrade på Mattes sår och bet sig i läppen.

”Du, det var inte meningen att slå till dig så hårt. Det fattar du va?”
Matte fortsatte stirra på henne och sa ingenting.
Mila harklade sig. ”Förlåt, okej?”
Då log Matte lite snett. ”Gör du om det igen, då slår jag tillbaka.”
”Okej”, sa Mila och jag såg hur hon andades ut. Så tittade hon på mig och 

sen på Matte.  ”Vad gör du här då?”
”Äsch. Inget.” Han hoppade ner från fönsterkarmen tog sin väska. ”Bara så 

du vet”, sa han ”det var inte jag som skvallrade för Tanja. Jag sa att jag blivit skallad 
på fotbollen, annars hade farsan blivit helt galen.” Så log han ett snett leende och 
gick ut genom dörren.

Vi väntade en stund och såg Matte gå ut genom grinden på baksidan. Han 
hade väskan över axeln och gick mot fotbollsplanen. Lekplatsen var fortfarande 
tom. Vi tog trapporna ner mot utgången och våra steg ekade i den tomma 
korridoren. De sista tre trappstegen tog vi i ett långt jämfota hopp och sen var vi 
framme vid ytterdörren. Jag öppnade den till hälften och kikade ut. Men där tog 
det stopp.

Utanför dörren på skoltrappan stod Tanja och Elvis och blockerade vägen. 
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Elvis höll ena armen utsträckt som en spärr framför dörröppningen och Tanja 
stod bredvid med armarna i kors. Hon tuggade tuggummi med halvöppen mun.

”Vart ska ni då?” sa Elvis och stirrade på mig och Mila.
Jag stod stilla och knöt händerna hårt runt axelbanden på ryggsäcken. Mila 

hade stannat precis bakom mig. Hennes varma andedräkt kom i pustar mot min 
nacke.

”Hör ni dåligt eller?” Tanja spottade ut tuggummit så det landade precis 
framför mig.

”Vi… vi ska hem”, sa jag.
”Jahaaaa”, sa Elvis med tillgjort trevlig röst, ”men gå då.” Han flyttade sig åt 

sidan och gjorde en svepande gest med armen. 
Jag kastade en blick bakåt mot Mila och så gick jag sakta ut genom dörren.
”Vaaaarsågoda”, sa Tanja och Elvis med ljusa röster som gled på ordet. 
Precis när Mila skulle passera ställde de sig på varsin sida om henne och 

körde in armbågarna från var sitt håll. Det måste ha varit som att få ett dubbelt 
slag i magen och Mila snubblade ut genom dörrarna och ramlade omkull på 
skoltrappan. 

”Vad gör ni?” sa jag och stirrade på dem. 
”Äh, hon gillar sånt här”, sa Elvis.
”Är ni helt dumma i huvudet?” skrek jag och böjde mig ner över Mila som 

låg ner på skoltrappan. Hon höll sig om magen och jag hörde hur hon kämpade 
för att få luft. Jag la Milas ena arm om mina axlar och så drog jag henne med 
mig ner för trapporna. Det var tungt, men tillsammans släpade vi oss bort mot 
cyklarna. 

Mila satte sig ner på marken med ryggen lutad mot cykelstället. Hon höll 
sig för magen, men jag hörde hur hennes andning började bli mer normal. Hon 
gav mig sin cykelnyckel och jag böjde mig ner för att låsa upp hennes cykel. 
Händerna darrade och jag tappade nästan nyckeln, men jag lyckades i alla fall låsa 
upp cykeln och dra fram den till Mila. 

”Hur är det? Är du okej?”
Mila höll sig fortfarande för magen, men hon tog ett djupt andetag och 

svalde. ”Jag tror det.” 
Tanja och Elvis stod kvar på trappan och blängde på oss. Jag kastade en 

blick på dem. 
”Tror det är bäst vi drar.”  
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”Har ni inte glömt något?” ropade Tanja från trappan. 
Vi vände oss om båda två och såg Elvis hålla Milas ryggsäck i handen. Han 

dinglade med den fram och tillbaka som om den var ett fint pris i en tävling.
Mila suckade. 
”Kan du inte bara kasta hit den?”
”Kasta?” Elvis flinade mot henne. ”Nää du, den får du allt själv komma hit 

och hämta.”
Mila slängde en blick på mig, sen gick hon sakta fram mot trappan. Tanja 

och Elvis stod och hängde mot trappräcket och verkade bara vänta på att hon 
skulle komma. När Mila var framme hos dem sträckte Elvis fram ryggsäcken mot 
henne och hon tog den. Det verkade alltför lätt för att vara sant. Och det var det 
också, för Elvis höll kvar i den ena remmen på ryggsäcken, så det blev en dragkamp 
mellan dem. Så klart kunde aldrig Mila vinna. Elvis var mer än huvudet högre 
än henne och vägde säkert dubbelt så mycket. Men man såg att Mila verkligen 
försökte. Hon tog spjärn med fötterna och drog allt vad hon kunde, medan Elvis 
bara stod lätt tillbakalutad.

”Men ska du inte ta den då?” frågade han och flinade. 
Mila drog till allt vad hon kunde, men det hjälpte inte. Så helt plötsligt 

släppte hon taget. Elvis var inte beredd och trillade bakåt så han satte sig på baken 
med en duns. Mila stod kvar en sekund och halvsprang sedan mot cyklarna. Tanja 
stod kvar på trappan och vred sig av skratt.  Hon höll sig för magen och pekade 
på Elvis. 

”Hur lyckades du med det där?”
Elvis satt kvar på trappan, men han skrek åt Mila: ”Tro inte att du kommer 

undan, din lilla skitunge!”
”Skitunge kan du vara själv”, skrek Mila. ”Du har ju inte ens lärt dig gå 

ordentligt!”
Sen hoppade hon snabbt upp på sin cykel. Hon grimaserade och det syntes 

att hon hade ont, men vi cyklade ut från skolgården så snabbt vi kunde. Först 
när vi kommit en bra bit därifrån saktade Mila in. Hon gned med handen över 
magen, men ryckte bara på axlarna när jag undrade om hon hade ont. Vi cyklade 
tysta bredvid varandra en stund tills vi kom till en brant nerförsbacke. Då släppte 
vi våra cykelstyren och höll ut händerna mot sidorna. Och vi skrek, så där som 
man kan göra när man just har lyckats ta sig ur något riktigt farligt och känner 
farten och vinden i håret.
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Fotbollshimlen
Sara Lindqvist 

Sen det hände hade jag mest suttit inne. En gång hade jag följt med och handlat. 
Lördagsgodis. Men idag var det storstädning hemma. Jag orkade inte lyssna på 
dånet från dammsugaren. Det kändes som det stormade i öronen. 

Jag närmade mig Antons hus. Vid grannen stannade jag till. Körsbären 
började bli röda. De såg goda ut, men jag och Anton hade aldrig vågat ta några.  

Vid Antons staket låg Antons favoritboll, den orangea med VM-tryck på.
Huset såg så ödsligt ut. Dörren brukade stå på vid gavel. Då spelade Antons 

mamma dansmusik så hela kvarteret gungade. Nu var dörren stängd, persiennerna 
neddragna och studsmattan var tom. Ingen spelade musik. 

En kråka landade på Antons uppfart. Den kraxade till, flög över vägen och 
satte sig i körsbärsträdet. Skickligt pickade den i sig av de röda bären. 

Jag tittade på bollen igen. Den lyste som en stor apelsin i gräset.
Tänk vilka höjdare Anton hade skjutit med den. 
Det var onödigt att bollen bara låg där, tyckte jag.
Vågade jag?
Jag klättrade över staketet som jag gjort tusen gånger förr. Aton stod det på 

bollen med vingliga bokstäver. Vi hade spelat så mycket att n:et försvunnit helt. 
Ute på gatan dribblade jag med bollen. Jag sköt den mot staketet så det 

dunsade i träet. Den studsade tillbaka till mig. Om och om igen. Men det var 
inte samma sak som när Anton passade. Och staketet sa inte ”snyggt skott!”, som 
Anton hade gjort. Han hade varit bra på det. Beröm alltså. 

”Vad gör du? Snor du bollen?” skrek en mörk röst bakom mig. 
Jag ryckte till och vände mig förskräckt om. 
På andra sidan gatan stod Gösta och viftade med en kratta mot mig. Han 

hade längre ögonbryn än hår. Jag vågade inte se honom i ögonen. De såg så mörka 
ut.

Det sved i magen och ögonen blev dimmiga. Jag tryckte bollen mot bröstet 
och backade mot Antons staket. Det kändes som om bollen var det sista jag hade 
kvar av Anton. Om Antons mamma hade varit här hade hon sagt att jag kunde ta 
bollen. Det är jag säker på. Hon var inte rädd för Gösta.

”Nåååh?”
Gösta tog några stora kliv mot mig. Krattan såg plötsligt jättestor ut. Det 
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var en sån där av metall, med böjda ändar, som långa krokiga naglar. Jag fortsatte 
backa tills hälarna slog i staketet. 

”Har du tappat hörseln? Du kan väl svara, unge man?!” De svarta ögonen 
stirrade på mig.

Min hörsel var det inget fel på. Men aldrig i livet att jag lyssnar på en sån 
gammal sur gubbe. Han lät så arg så öronen krullade ihop sig. Säkert kunde han 
få blommorna i rabatten att vissna också. 

Jag sprang. 
Jag sprang så fort jag kunde.
Jag tänkte att det var match och slutminut och att jag blev jagad av en 

motspelare. 
Åh, så skönt det kändes. I flera veckor hade jag bara suttit inne. Jag sprang 

förbi raden av hus på Antons gata och hoppade över guppet på stora vägen. Jag 
passerade den grå elcentralen och segelbåten på Franssons uppfart. De vinkade 
och hejade glatt men jag sprang vidare. I skogsdungen stannade jag. En kort stund 
hämtade jag andan, lutade mig över knäna. Sen fortsatte jag.

Till slut var jag vid utkanten av kyrkogården. En lång stenmur sträckte sig 
runt. Jag fick ställa mig på tå för att se över. Då upptäckte jag att jag hade bollen 
med mig. Jag la den på stenarna. Bollen hade blivit alldeles blötrandig av tårar. 

Inte på flera veckor hade jag gråtit. Inte sen det hände. Inte förrän nu. 
Du får gråta, hade mamma och pappa och alla sagt. Det är bra att släppa ut 

det. Sorgen och det ledsna. Men jag kunde inte.
Jag såg mig om innan jag klättrade upp på stenmuren. Längst bort, alldeles 

i hörnet av kyrkogården stod en tant och fyllde på vattenkannan.
Tänk att jag och Anton knappt vågat gå hit. Och nu låg Anton här själv.
Antons storebror hade skrämt upp oss och sagt att döingarna kunde vakna 

och komma efter oss. När det var fullmåne var det extra farligt. Då vaknade alla 
mördare och tjuvar och pyromaner.  

Jag la den gråtrandiga fotbollen i grusgången, mellan gravarna. Sen 
sparkade jag med mig bollen mot det nyaste området på kyrkogården. Gräset var 
ljusare där. 

Jag hade inte varit här sedan begravningen. 
Anton hade fått en fin grav. En stor gul blomma var planterad framför 

stenen. Den såg ut som en liten sol som lyste i jorden. På den rundade gravstenen 
stod det ”Vår käraste Anton”. Över texten fanns en fotboll, liksom urgröpt ur 
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stenen. Konstigt att jag inte hade sett det vid begravningen, tänkte jag. Men jag 
hade inte velat stanna så länge. Pappa hade följt med till kaffet efteråt. Jag och 
mamma hade åkt hem. 

Jag la fotbollen vid sidan av blomman. Det var här den hörde hemma. Hos 
Anton.

Nu är du i fotbollshimlen Anton, tänkte jag. 
Åh, vad jag önskade att Anton kunde spela med mig. Fast nu spelade han 

säkert uppe i molnen nånstans. 
Näsan började rinna och jag snyftade till.
 ”Kände du Anton?” frågade någon bakom mig. 
Jag kände igen rösten. När jag vände mig om stod Antons mormor där.  
”Nejmen, är det du? Åh, Edvin...”, sa hon och kramade om mig. ”Är det du 

som har lagt dit fotbollen?”
 ”Ja”, sa jag lite tveksamt. Jag visste inte om hon skulle tycka om det. Hon 

var äldre och ville kanske att det skulle se mer städat ut vid graven. 
”Vet du vad”, sa hon och tittade på mig. ”Jag tror att Anton blir jätteglad för 

fotbollen. Den hör hemma här hos honom”, sa Antons mormor. 
 ”Precis så tänkte jag”, sa jag ivrigt. ”Anton kan spela i fotbollshimlen 

tillsammans med alla andra som har dött och älskade fotboll.” 
Mina kinder blev varma och jag satte handen för munnen. Antons mormor 

trodde kanske inte att det fanns en himmel på riktigt. Hon kanske skulle bli arg 
och säga att nu ligger Anton i jorden och där finns inga fotbollar, bara gamla 
maskar och jord och sten. Jag höll andan och kände hur det sved i ögonen igen.

”Vad fint det låter!” sa hon och jag såg hur det blev små sjöar i ögonen. ”Nu 
kan Anton fortsätta spela fotboll i himlen.”

Jag andades ut och stack ned handen i byxfickan.
Antons mormor torkade sig med tröjärmen. Hon tyckte att vi skulle sätta 

oss i minneslunden en stund. Det var svalare där, sa hon.
Innan vi gick strök jag försiktigt med handen över Antons namn. Stenen 

var sval och skrovlig men bokstäverna var lena och guldiga. 
Minneslunden var så fin! Det var första gången jag var där. I mitten fanns 

ett stort träd med en ljus bänk som sträckte sig runtom, som en träring. Vi satte 
oss där, i skuggan av trädet. 

Anton hade gillat att vara här, tänkte jag. Han tyckte mycket om stora träd 
och älskade att klättra. 
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Tårarna vällde fram igen. De rann som en liten bäck, över kinderna, hakan 
och halsen. Antons mormor drog mig intill sig. Vi satt så en lång stund. Alldeles 
tysta.

Jag tittade upp i trädkronan. Den var stor som ett hus. När jag kisade kunde 
jag se hur Anton satt på den långa, krokiga grenen som skuggade oss. Han satt där 
och dinglade med benen och tittade ned på oss. Han vinkade. Jag vinkade tillbaka.   

”Titta! En fotboll”, sa Antons mormor förvånat och pekade upp mot himlen.
Jag tittade upp på himlen men såg inget särskilt. Några stora moln som 

sakta gled framåt. Några vita, små tussar skyndade på, för att hinna med de stora, 
vuxna molnen. Jag såg ett långt streck efter ett flygplan. Jag skakade på huvet. På 
himlen fanns ingen fotboll.

”Ser du inte? Där är ett runt moln, precis som en fotboll.” 
Vad hon tjatade. Det fanns ju inget där.
Jag följde ändå hennes arm med blicken. Upp mot himlen. 
Då såg jag det. Fotbollsmolnet.
Molnet såg precis ut som en fotboll. Runt, med rutmönster. Flera moln 

närmade sig. 
”Kolla!” sa jag ivrigt och pekade mot molen runtomkring. ”Där är Alberto. 

Och Ingemar.” De var gamla fotbollsstjärnor som pappa brukade tala om. Men 
de var döda sen länge.

Molnen rörde sig snabbare nu.
”Alberto passar till Anton och han skjuter på mååååål. Vilket snyggt skott!” 

ropade jag och gjorde tummen upp, precis som Anton brukat göra.
”De får passa sig för nu blev det höna.” sa Antons mormor.
Jag fnissade till. Hörna heter det ju. Men Antons mormor fortsatte.
”Se, de ställer upp en mur”, sa hon. Och det gjorde de faktiskt. Ett jättemoln 

var på väg mot bollen. 
”Det gjorde de bra”, sa jag när målvakten tog bollen högt uppe vid krysset. 
Antons mormor visslade till.
 ”Nu är det vätskepaus”, sa Antons mormor. ”Är du fikasugen?” undrade 

hon och öppnade locket på korgen hon haft med sig.
Jag kikade ned i korgen och såg en stor påse bullar. Magen kurrade till.
”Nån saft fick jag inte med mig. Jag visste inte att jag skulle få så trevligt 

sällskap. Men jag hoppas det går bra med mjölk till bullarna? Jag kan dricka svart. 
Utan mjölk alltså.”
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Det var gott med kardemumma-bullar. Jag åt upp allihop utom en som 
Antons mormor tog. Hemma brukade vi ha kanelbullar. Köpta. De var inte alls 
lika goda.

Antons mormor hade hela frysen full med bullar, sa hon. Hon berättade 
att hon brukat baka bullar till Anton. Kardemumma-bullar var hans favorit. Efter 
skolan hade han kommit hem till henne ibland.

Nu var frysen så full av bullar att locket knappt gick att stänga. Så tomt det 
hade blivit på eftermiddagarna, sa hon.

Vi tog sällskap till grinden. Antons mormor skulle stanna en stund till vid 
graven, sa hon. Jag var välkommen till henne på bullar efter skolan om jag ville. 
Det ville jag.

Jag gick förbi fotbollsplanen på vägen hem. Där spelade Emil, Mårten och 
Melvin. De frågade om jag ville vara med. Jag hade inte spelat på flera veckor, 
men idag hade jag lust. Med alla bullar i magen gick det trögt att springa. Efter 
en stund gjorde jag mål. 

”Snyggt skott!” hörde jag Anton ropa ner från himlen. Jag tittade upp och 
blinkade till av den starka solen.

Imorgon skulle vi ses igen och spela mer. Det hade jag, Emil, Mårten och 
Melvin bestämt. Men först skulle jag gå till Antons mormor och äta bullar. 
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En dag
Hanna Lundeborn

Jag vet inte riktigt hur jag ska börja den här berättelsen. Mormor har sagt att det 
inte är lätt att berätta om något när man inte ens vet hur allt började. Hon lovade 
att hjälpa mig och det har hon sannerligen gjort. Nu är det hög tid att ni får veta 
vad som hände en sommardag i juni, årets längsta dag.

En tidig morgon föddes jag i en stad som heter Xian i landet Kina, det minns 
jag inte alls. Mormor berättade att första gången de hörde mig skrika var när 
solen bröt horisonten och att det var därför jag fick namnet Dag. Hon sa att de 
genast förstod att jag var ett mycket ovanligt barn för jag växte fortare än sagornas 
magiska bönor. Redan vid elvatiden var jag stor som en treåring, när klockan 
passerade lunch kunde jag både gå och prata och lagom till middag var jag lång 
som en femåring.

Det första minnet jag har är av ett rum fullt av vuxna som viskar oroligt till 
varandra. Jag kunde höra dem prata om något mörkt och fasansfullt. Något de 
kallade för natt. Mormor var den enda som inte verkade det minsta bekymrad. 
Vid ett tillfälle lutade hon sig ner över mig och viskade:

– Solen skiner alltid någonstans och ibland lyser hon bakom molnen. Sen 
klappade hon mig på kinden.

Det var tur att de andra i rummet inte hörde vad mormor sa, för jag förstod genast 
vad hon menade. Säkert hade någon av de andra försökt stoppa mig från att göra 
det som jag nu tänkte ta mig för. I samma ögonblick som mormor viskat i mitt 
öra, bestämde jag mig. Jag skulle följa solen vart än den gick, natten skulle jag 
aldrig låta hinna ifatt.

När solen höll på att klättra ner bakom horisonten smög jag mig ut från huset där 
jag fötts, ut till de långa gatorna, och började gå. Först sakta och sedan fortare och 
fortare. Det kändes som om jag hade en hel armé av soldater i ryggen som gav mig 
styrka. Solen hade bråttom och jag med. När jag hade hunnit ikapp henne, slog 
jag av på takten och gick långsammare. Hon brann som en kägla över mig. Hela 
tiden var jag tvungen att gå, aldrig kunde jag stanna.
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I höjd med Taklamakanöknen hade jag tur. Jag blev erbjuden skjuts av en snäll 
kamel som törstade efter sällskap. Det var en skön vila och hon berättade sagor 
om sandstormar, modiga kejsare och hägringar som hade lurat den mest erfarna 
äventyrare bort från rätt väg, men inte mig. Till slut kom vi till en hög mur som 
räckte så långt norrut och söder över som ögat kunde se. Solen fortsatte retsamt 
sin resa västerut och här fick jag stå och se henne försvinna längre och längre bort 
på den molnfria himlen.

Här hade resan kunnat ta slut om det inte varit för en ensam svala som sköt ut 
huvudet ur en hålighet i muren. Hon tittade skyggt men nyfiket på mig. När 
hon såg hur bedrövad jag såg ut där jag satt, frågade hon vad som tyngde mig. 
Jag berättade om mormor, om solen som retfullt fortsatte sin resa, om det mörka 
hemska som skulle komma och om muren som stod i min väg. Svalan plirade på 
mig med sina svarta små ögon, knixade med huvudet och sa:

– Människan bygger för många murar och för få broar, det har jag alltid 
sagt. Ställ dig upp ska du se att du finner ett sätt att trotsa det som först var ett 
hinder.

Jag gjorde som svalan sagt, reste mig och minsann var inte muren lägre nu eller jag 
längre än förut eller kanske både och. Jag fick tag om murens krön och hävde mig 
upp. Till höger och till vänster om mig kunde jag se muren sträcka ut sig som en 
ryggrad i landskapet. Sakta gled svalan upp och landade bredvid mig.

– Glöm nu inte vad jag sagt, kuttrade den, innan den lyfte från stenen där 
den nyss satt och flög upp i tomma intet. Jag nickade betydelsefullt, för jag förstod 
att jag hade en läxa att lära.

Nu hade jag bråttom att hinna ikapp solen igen. Landskapet var bergigt och 
besvärligt och det gick inte att springa utan jag var tvungen att klättra och gå 
uppför långa sträckor. Huvudsaken tänkte jag, var att jag höll jämna steg med 
solen så att jag slapp träffa natten förr än jag tänkt.

På min resa passerade jag många berg och till sist kom jag till en märklig plats. 
Mitt på torra land stod stora skepp och fartyg. Det påminde om en stor kyrkogård 
fylld av järnskelett. En Kazakponny som stod och betade gnäggade högt när hon 
fick syn på mig. Hon gnäggade om en stor sjö som brett ut sig här en gång.
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– Vad har hänt med sjön? undrade jag. Är det solen som torkat ut den?
Men se, nej det var inte bara solen.

– Människan hon tar vad hon vill ha och blir det något kvar så får en vara 
glad, frustade ponnyn. Det var människorna som behövt så mycket vatten till 
allt möjligt att de glömt att sjön också behövde vatten för att finnas till. Ett, tu, 
tre så hade den stora sjön försvunnit och blivit till fyra mycket mindre. Tur ändå 
gnäggade ponnyn, för annars hade det varit svårt ens för dig att ta dig över här. 

Jag lekte inte nudda hav, där jag hoppade mellan pölarna. Det var inte så tokigt, 
tvärtom ganska roligt. Men i mitt hjärta satte sorgen bo för inget kunde jag göra 
åt en stor sjö som blivit till två, tre och fyra.

Medan timmarna gått hade jag hunnit växa mig så stor att jag nästan kunde ta 
solen som en apelsin i min hand. Men än nådde jag inte riktigt. Jag kom att tänka 
på min mamma och pappa och på mormor. Då kom det något blött i ögonvrån. 
Först trodde jag att det börjat regna så smått, men sen förstod jag att det blöta 
kom från mig. För att få något annat att tänka på började jag sjunga på en sång.

Döm om min förvåning när en bjässe till björn stämde in i melodin och så gick 
vi ett stycke tillsammans, jag och björnen. Mest gick han tyst bredvid om han 
inte nynnade på någon melodi. Jag tror han ville ha lite sällskap, det är nog rätt 
ensamt för en stor björn ibland. Resan gick genom länder med annorlunda namn. 
Ryssland, Ukraina, Slovakien, Tjeckien och Polen. I Tyskland blev björnen skrämd 
av en bil på autobahn, sen var jag ensam igen.

Det kändes tomt utan björnen vid min sida, men i höjd med Paris pep en mus 
och undrade var jag annars höll hus. Jag berättade om min resa och hon visade 
vägen till hamnarna i Holland. Den där musen visste ett och annat om att resa 
och visade mig skeppen som gick över Atlanten.

– Att resa skänker kunskap men att hitta hem det är visdom, pep musen, 
innan min resa fortsatte där jag satt dubbelvikt bland lasten över till landet där 
borta. Så gick det till när jag kom till Amerika. 

– Welcome to the land of opportunity, skrek en man med lustig hatt när jag klev 
i land. Jag förstod inte riktigt vad det betydde, men det lät fint det där ordet 
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opportunity. I Amerika träffade jag bufflar och urinvånare, människor med 
kritstreckskostymer och en och annan örn.

Jag hade hunnit växa mig så stor vid det här laget att jag i ett enda kliv kunde ta 
mig över denna stilla ocean, till landet bortom horisonten, landet som var mitt eget 
och där jag fötts. Lite blöt om byxbenet blev jag och mamma skulle säkert gräla på 
mig för det, men nu saknade jag henne så mycket att det gjorde detsamma. Trött 
på att resa och att streta var jag. Mest ville jag hem till min familj, till far och till 
mor, till syster och till bror. Och hem till mormor för att berätta meningen med 
livet. Jag menar, om hon inte redan visste vad den var.

Natten räds jag inte mer. Jag vill att det ska bli dag och natt och dag igen. För jag 
har viktigare saker för mig nu än att vara rädd för något mörkt som natten. Natten 
är där mina drömmar bor. Nätter och dagar kommer och går och jag, jag finns ju 
kvar, bara något lite större för var dag.
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När sagor blir sanning
Cecilia Nilsson

Det gick ett staket runt hela skolgården. Det var grönt och så högt att jag nästan 
inte kunde sträcka mig över det. Meningen var att det skulle hindra alla barnen 
från att smita sin väg på rasterna. Men det hjälpte ändå inte. Några av de stora 
pojkarna och flickorna brukade klättra över och springa omkring utanför, fastän 
man inte fick. Mest tror jag att de gjorde det för att reta fröken. 

Förutom de stora barnen vet jag bara en till som har klättrat över. 
Jag. 
Längs med ena sidan av skolgården fanns en skog. Och i ena hörnet var 

det som om skogen sträckt sig över staketet och tagit sig in på skolgården. Där 
var så mycket buskar och snår att man lätt kunde gömma sig. Det hörnet var min 
favoritplats. Det var alltid dit jag sprang när någon varit dum. Jag sprang dit även 
om ingen varit dum också. Där kunde jag vara för mig själv och buskarna stängde 
ute alla höga skratt och glada rop. Jag behövde inte längre se deras lekar och få 
sådär ont i magen att jag mådde illa. 

När jag var ensam med buskarna var det som om jag förflyttades bort, bort 
till där mormors sagor fanns. När jag var hos min mormor brukade hon berätta 
om feerna som flög ut ur sina bon och in i vår värld. Om drakar, flygande lejon 
och enhörningar. Mamma sa att mormor bara hittade på, men mormor sa att det 
var alldeles sant och jag visste att mormor inte ljög för mig. I min hörna kändes 
det som om feerna kom fram ur skuggorna och som om jag kunde klappa både 
enhörningar och flygande lejon. 

Jag visste att om någon annan skulle komma dit skulle de inte kunna se 
varelserna, men det var det närmaste jag hade kompisar, och jag tyckte om dem 
fastän alla andra skulle säga att det bara var fantasier. 

En dag satt jag och pratade med ett av de flygande lejonen. Jag kallade 
honom Kovu efter lejonkungen. Jag hade en Kiara och en Nala och en Simba 
också, men Kovu var min favorit. Då hörde jag hur någon skrattade bakom mig. 
Jag behövde inte vända mig om för att se vem det var. My stod med armarna i kors 
och såg på mig. Bakom hennes stod Stina och Rein. 

”Hör ni, hon pratar med sig själv”, sa Stina.
”Jag har alltid sagt att hon är knäpp”, sa My och lät belåten. 
”Jag är inte knäpp”, sa jag.
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”Jo, det är du. Min mamma säger att alla i din familj är knäppa. Din mormor 
och din mamma och du.”

”Min mormor är inte knäpp. Och inte min mamma heller.”
”Det är hon visst”, sa My. ”För det säger min mamma.”
”Det säger alla”, sa Stina.
Efter det fick jag inte ha mitt hörn ifred längre. Jämnt var Stina och My och 

Rein där och när jag smög dit för att leta efter Kovu kunde jag inte längre hitta 
honom. Jag visste att han bara var en sån där osynlig vän som mamma kallade det, 
men det hjälpte inte. Jag ville ändå att han skulle sitta där och vänta på mig.

Det var jobbigt att inte ha mitt hörn att gömma mig i. Nu var jag tvungen 
att vara med alla andra och de gillade inte mig. Jag visste inte riktigt varför. Ett 
tag hade jag lekt med dem, men sen bestämde sig My för att jag var äcklig och då 
började alla tycka likadant. 

Att se de andra leka och inte få vara med var värre än att veta att de lekte 
och inte få vara med. Dessutom sa alla så elaka saker åt mig. I mormors sagor 
var det en flicka som räddade en fe och då hjälpte fen henne att uppfylla hennes 
önskningar. Om jag hade fått en enda önskning hade jag önskat mig en enda sak. 
En alldeles egen vän. En bästis som bara var min.

En dag knuffade My till mig så hårt att jag ramlade omkull. Det gick ett 
hål i jackan. Nu skulle mamma bli arg. 

Då fick jag nog. Jag slogs aldrig för mormor hade sagt att om man slogs 
ville inte enhörningarna bli vän med en. Istället kravlade jag mig upp på benen 
och sprang fram till staketet. Jag hade klättrat i träd många gånger, men aldrig på 
ett staket. Jag blev förvånad över hur lätt det var. 

”Selina! Vad gör du?” En av fröknarna som var rastvakt hade sett mig även 
om han inte hade sett knuffen. 

Jag svarade inte. Istället hoppade jag ner på andra sidan. Jag var trött 
på skolan, trött på alla fröknar, men mest av allt var jag trött på att alla mina 
klasskompisar. Jag önskade att jag kunde flyga iväg som en drake, eller en fe. Men 
det kunde jag förstås inte. Så jag sprang. 

”Selina!” 
Fröken skrek efter mig men jag struntade i honom. Jag sprang rakt in i 

skogen det fortaste jag kunde. Grenar och löv slog mig i ansiktet. Ändå fortsatte 
jag att springa tills jag inte kunde springa mer. Då gjorde det så ont i sidan att jag 
knappt kunde andas. 
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Jag lyssnade efter fröken, men det var tyst. Hela skogen var tyst. Någonstans 
kvittrade en fågel. Vinden fick några löv att prassla. Långt borta hördes en bil. 
Men just här fanns bara jag. 

Jag kunde inte låta bli att fnissa. Det här var som mitt hörn fast ännu bättre. 
Här skulle inte My eller Rein eller Stina kunna hitta mig. Inte fröken heller. 

När jag tänkte på fröken slutade jag fnissa. Så arga alla skulle vara på mig 
när jag kom tillbaka. Och då skulle de berätta för mamma som också blev arg. Jag 
tyckte inte om när fröken blev arg, men ännu mindre tyckte jag om när mamma 
blev det. Hennes ögon såg på mig med en sådan besvikelse att jag fick lika ont i 
magen som när jag mötte My. 

Snabbt bestämde jag mig för att stanna här och inte gå hem igen. Aldrig, 
aldrig mer skulle jag gå tillbaka till skolan. Fast lite kom jag att sakna mamma och 
pappa och mina bröder och min lillasyster. 

Jag satte mig på marken och lade armarna om benen. Vad skulle jag göra 
nu? Vad gjorde man när man hade rymt hemifrån? Eller skolifrån, kanske det 
hette om man rymt från skolan. 

Efter en liten stund blev det tråkigt och jag reste mig upp för att gå. Jag 
gick längre och längre. Skogen bakom skolan var stor och så fort jag såg en av 
stigarna folk brukade springa på gick jag åt ett annat håll. Om fröknarna letade 
efter mig gick de säkert på stigarna. 

Jag trodde inte att de letade efter mig. Säkert trodde de att jag skulle 
komma tillbaka. Eller också hade de kanske glömt mig helt och hållet. Fast tänk 
om de letade. Det pirrade till lite i magen när jag tänkte på att någon kanske gick 
omkring i skogen och ropade efter mig. 

Jag fortsatte att gå innan jag stannade och vilade. Sen gick jag lite till. Jag 
visste inte längre åt vilket håll skolan låg, men det spelade inte någon roll. Jag 
skulle ju ändå inte gå tillbaka dit. Men jag var trött så jag satte mig ner och vilade 
ryggen mot en stock. 

Jag måste ha somnat för när jag öppnade ögonen igen låg jag på marken 
och det började bli mörkt runt omkring mig. Jag frös och var hungrig. 

Jag längtade hem, men jag kunde ju inte gå tillbaka. Jag hade bestämt mig 
för att aldrig mer komma tillbaka. Dessutom visste jag inte åt vilket håll det låg. Åh, 
vad arg jag var på My och Stina och Rein. Om det inte varit för dem så hade jag 
nog varit hemma hos mamma och pappa nu. Kanske ätit spaghetti och köttfärssås. 
Det var min favoritmat. Och efteråt skulle pappa läst en godnattsaga för mig.
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När jag tänkte på det började jag gråta. Om My varit här kanske jag skulle 
knuffat till henne. Inte mycket, bara lite, fastän det gjorde enhörningarna arga. 

Då hörde jag det. Ett prasslande ljud. 
”Hallå?” ropade jag. Min röst lät ynklig. 
Ett huvud stack fram mellan buskarna. Det var ett huvud som jag sett tusen 

gånger i fantasin. Det var ett vackert huvud med stora näsborrar och ett långt 
horn i pannan. En enhörning. Jag visste väl att mormor hade rätt. 

Fast den här såg inte ut som i mormors sagor. Där var enhörningar vita som 
snö och hornet var gyllene. Det här hornet hade samma färg som trä och fastän 
pälsen var vit hade den två stora svarta fläckar på ryggen. 

Enhörningen såg på mig. Den såg nästan sorgsen ut, tyckte jag. 
Jag fick inte fram ett ljud. Mormor hade sagt att enhörningar bara kom till 

snälla och ensamma barn. Om man ville att de skulle komma fram till en skulle 
man vara alldeles stilla. Litade de på en kunde de lägga huvudet i ens knä.

Jag satt alldeles stilla. Jag vågade knappt andas. 
Enhörningen tog ett steg. Sedan ett till. Plötsligt vek den knäna och lade 

huvudet i mitt knä. Pälsen var mjukare än en kanins och jag kunde inte sluta 
stryka den. Hela tiden såg den på mig med sina stora, vackra, snälla ögon. 

Jag vet inte hur länge jag satt så. Bara att jag inte längre frös. Hungern hade 
jag helt glömt. 

Plötsligt hördes ett ljud, som av röster långt borta och enhörningen lyfte 
huvudet. Snabbt kom han på fötter. Jag visste inte hur jag kunde veta det, men jag 
var säker på att det var en hane. 

”Nej”, viskade jag. ”Gå inte.”
Enhörningen såg på mig igen, sen gjorde den ett kast med huvudet. Jag 

förstod vad han ville och när han böjde på benen kravlade jag mig upp på hans 
rygg. Jag hade alltid velat rida på ridskolan, men mamma sa att vi inte hade råd 
med det. 

Ryggen värmde min rumpa genom byxorna. Ryggen var hal att sitta på, 
men jag var ändå inte det minsta rädd. Jag visste att han aldrig skulle låta mig falla 
av. Jag virade in fingrarna i den långa vita manen. Så satte han av. Fort gick det. 
Jag klamrade mig fast och fick tårar i ögonen av fartvinden. Jag kunde inte låta bli 
att skratta. Det kändes som om jag flög fram. 

När han stannade smekte jag hans mjuka hals. 
”Tack”, viskade jag.  
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Jag satte mig ner på marken och han lade sig ner bredvid mig igen. Plötsligt 
bubblade orden ur mig. Jag berättade om allt som låg inom mig och som ingen 
annan skulle få veta. Jag berättade om mina klasskamrater, om My som jag var 
så rädd för. Jag berättade om fröken som säkert var arg och om mamma som nog 
också var det, men som jag ändå saknade. Jag pratade och pratade tills jag var så 
torr i halsen att jag önskade att jag haft något att dricka. Han lyssnade så fint. 
Utan att röra sig låg han och såg upp mot mig med sina fina ögon. När jag inte 
orkade prata mer lutade jag mig mot honom och somnade. 

Jag vaknade av att någon ropade mitt namn. Det lät som mamma. Det var 
ljust ute. 

”Selina!” 
Nu hörde jag pappa. 
Enhörningen stod upp bredvid mig. Jag såg på honom och han såg på mig. 

Sakta ställde jag mig upp. Han var min vän, min enda vän och jag ville inte lämna 
honom. Jag lutade mig mot honom och kramade hårt. 

Då fick jag syn på pappa. Han kom gående mellan träden, men han såg 
mig inte. Han gick förbi så nära att jag kunde röra vid honom men han såg mig 
fortfarande inte. Det var som om jag var osynlig. Kanske kunde enhörningen göra 
mig osynlig. 

”Selina!” ropade han.
Då började jag gråta. Jag ville gå till honom, men jag kunde inte. 
En mjuk knuff fick mig att se upp. Enhörningen såg på mig. Hans ögon var 

ledsna som om han redan saknade mig, men det såg nästan ut som om han log. Gå 
du, om du vill, verkade han tänka.  

Jag svalde och blinkade. Jag tog ett steg, sedan ett till. 
”Pappa”, viskade jag. 
I vanliga fall hade pappa inte hört mig så tyst viskade jag. Hade han hört 

mig hade han sagt åt mig att tala högre. 
”Prata ordentligt så man hör dig, Selina”, brukade han säga. 
Nu snurrade han runt. Innan jag hunnit mer än blinka hade han sprungit 

fram till mig och lyft upp mig. Lite rädd var jag att han skulle vara arg men han 
tryckte mig så hårt intill sig att det nästan gjorde ont.

”Älskade, älskade unge!”
”Miryam!” ropade han på mamma. ”Miryam. Jag har hittat henne.”
Det var nog mer jag som hittade honom, men det sa jag inte högt. Jag lät 
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honom bära mig genom skogen, men när jag vände på huvudet stod enhörningen 
där. Plötsligt var jag inte rädd för att gå tillbaka till skolan imorgon. För nu 
visste jag att jag hade en vän. Och jag visste att han skulle vänta på mig utanför 
skolgården. 
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Pirrans rånarfilm
Cecilia Nilsson

”Tänk så mycket pengar de får nu. Tänk det, Shalma!”
Pirran släppte inte teven med blicken. Hennes hår guppade när hon talade. 

Det hade samma ljusa färg som digestivekex. Mitt eget var svart som lakrits. Jag 
har aldrig tyckt om lakrits.

Jag nickade och böjde mig fram och tog en klubba som stod i skålen på 
bordet.

 ”Men de åker ju ändå fast sen”, sa jag.
Hon vände blicken från rånet som pågick på teveskärmen och gav mig en 

blick. Jag kände igen den där blicken. Det var en men-gud-vad-du-är-trög-blick. 
Jag tyckte inte om när hon såg sådär på mig. Det fick mig alltid att känna mig som 
ett barn, fastän jag var en decimeter längre än hon, och dessutom född tidigare 
på året.

”Vadå?” försvarade jag mig. ”Det är ju alltid så det går till på film. Hjälten 
fångar dem och ser till att de hamnar i finkan eller dör. Så går det ju alltid till.”

”Hjälten?” Pirran fnös. ”Det är idiotiskt att de säger att det är en hjälte. Hur 
kan det liksom vara värre att ta lite grejor än att döda någon eller stänga in dem 
för resten av livet.”

”Fast rånarna slog ju faktiskt ner butiksägaren”, invände jag. ”Misshandlade 
honom.”

”Polisen hade jagat dem även om de inte slog ner honom”, sa Pirran.
Jag ryckte bara på axlarna för jag visste ju att hon hade rätt. Att råna var 

emot lagen. Klart polisen jagade en då.
”Dessutom är det på film”, fortsatte Pirran. ”Polisen får inte tag på alla som 

rånar. Inte i verkligheten, Shalma.”
”Inte?”
Hon skakade på huvudet.
”Hur vet du det?” undrade jag.
”Det vet man ju”, sa Pirran och lät lite överlägsen.
Jag undrade hur det var att vara hon, att aldrig vara rädd för någonting. Jag 

var rädd för en hel massa saker. Mörker, hundar och galna yxmördare var bara 
några exempel. Och bilar. Bilar, var jag faktiskt jätterädd för. Det hade jag varit 
ända sedan min mamma blev påkörd och dog. Det var nästan tre år sedan nu, men 
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jag saknade henne fortfarande. Det kändes skönt att ha Pirran. Hon fick mig att 
tänka mindre på mamma. Åtminstone för det mesta.

”Men hur?” envisades jag och pillade med pappret till klubban. Det var så 
tunt och halt och slank undan mina fingrar.

”Polisen har aldrig tagit mig”, sa Pirran.
Det var sant. Pirran snodde saker jämnt. Godis och pengar. Ibland smycken 

och kläder också. På min födelsedag snodde hon ett jättefint linne med glitter 
på till mig. Ändå hade hon aldrig suttit i fängelse. Polisen hade inte ens tittat åt 
hennes håll. Själv hade jag bara snott tablettaskar och klubbor. Små saker. Men 
Pirran sa att jag var duktig. Att jag snart kunde sno mer grejor. Jag visste inte om 
jag vågade. Jag var nämligen rädd för polisen också. Och att pappa skulle bli arg. 

”Nä, men att snatta är ju inte samma sak som att råna”, sa jag. 
”Vet jag väl. Men jag vet folk som har rånat också och ändå inte råkat illa 

ut.”
Jag stirrade på henne. ”Vem då?”
Hon tog en Snickers ur skålen. ”En jag känner.”
Ibland hände det att jag blev trött på henne. Som när hon pratade om 

personer och jag inte visste vem de var. Sen vägrade hon att berätta fastän jag 
tjatade. Jag stoppade in klubban i munnen och sög på den så att det kom ett 
smackande ljud. 

”Shalmis”, sa Pirran vädjande. ”Bli inte sur nu.”
”Vem är det då?” 
”Jag har lovat att inte säga något. Jag har lovat, Shalma.”
”Mhm.”
”Om du hade berättat något för mig och jag lovat att inte säga något, men 

ändå sagt något hade väl inte du tyckt om det.”
”Nä, det är klart”, sa jag. ”Men vi är ju bästa vänner, så det är väl lite skillnad.”
”Jo, men om vi blir ovänner eller något …”
Jag lyssnade inte på resten av meningen. Ordet ’ovänner’ fick det att suga 

i min mage av rädsla. Jag ville aldrig bråka med Pirran. Om man blev ovänner 
kanske man aldrig blev vänner igen. Jag hade redan förlorat min mamma, och sen 
förlorade jag min förra bästis när han flyttade. Att förlora folk gjorde ont. Aldrig, 
aldrig att jag ville vara med om det igen. 

”Vi kommer inte att bli osams”, sa jag. 
Pirran log. ”Klart inte. Jag menade bara … Äsch. Du har rätt. Du är ju min 
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bästis. Aldrig att jag blir arg på dig. Vi kommer att vara bästisar i all evighet.”
Jag log. Så skönt det kändes när hon sa sådär. Jag skulle göra vad som helst 

för att vi skulle fortsätta vara vänner. Pirran såg på teven där rånarna nu flydde i 
en bil. Jag misstänkte att pangandet snart skulle börja. Jag tyckte inte om när det 
var för mycket smällande och blod på film. Pirran stirrade som hypnotiserad på 
tvn medan hon sakta tuggade på sin snickers. 

”Tänk om vi kunde göra sådär, Shalma”, sa hon.
Jag såg från teverutan till henne och tillbaka igen. Hjärtat bankade i bröstet. 

”Vadå? Bli jagade av polisen?”
Pirran skrattade högt. ”Var inte dum, Shalma. Vem vill bli jagad av polisen?”
Jag var fortfarande misstänksam. ”Vad menar du då? Råna?”
”Mm.”
Det kändes som om jag fick is i maggropen. ”Men det kan vi ju inte göra. 

Vi är bara elva.”
”Om vi gjorde det smart kunde vi få hur mycket pengar som helst utan 

att polisen hittade oss. Du är mycket smartare än de där dumskallarna på teve, 
Shalma.”

”Men tänk om de hittar oss?” sa jag och min röst var hög och gäll.
Pirran såg på mig och började skratta. ”Jag skojade bara.”
Jag skrattade jag med, mest av lättnad. På teverutan såg vi hur polisen kom 

närmare och närmare rånarna medan pistolerna smällde. Jag var tvungen att lägga 
armarna om mig själv och krama om mig. Smällandet lät så högt. Kunde de jaga 
mig och Pirran på samma sätt om vi hade rånat? Jag skakade på huvudet åt mig 
själv. Det hade varit ett av Pirrans skämt. Dessutom skulle polisen aldrig jaga en 
elvaårig flicka med pistoler. Det skulle de väl inte?

Pirran såg uttråkad ut. Hon tog fjärrkontrollen och klickade av teven. ”Det 
var ju ingen bra film”, sa hon. 

Jag nickade instämmande. Tystnaden kändes underbar efter ljudet av 
gnisslande bildäck och smällande vapen. 

Men Pirran var inte den som var glad i att det var tyst. Med ett språng 
hoppade hon ur fåtöljen. ”Kom igen, Shalma. Vi går ut.”
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Pappa är noob!
Maria Norkvist

Det är lördag förmiddag och Max sitter framför datorn. Härligt att vara ledig från 
skolan och få göra vad man vill! Att använda datorn är nästan det bästa Max vet. 

Pappa kikar på skärmen när han går förbi bakom Max. 
– Usch vilket våldsamt spel! säger pappa och rynkar pannan. Han ser 

bekymrad ut. 
– Det är inte jag som spelar. Jag tittar faktiskt på Youtube, säger Max. 
– Men så där otäcka spel får du varken titta på eller spela, säger pappa. 
Max tycker att pappa överdriver.
– Alla andra i min klass spelar det. 
– Andra föräldrar sätter sina regler, säger pappa och viftar med pekfingret. 
– Det är bara tolvårsgräns. Det är inte alls så farligt! tycker Max.
– Det är alldeles för mycket skjutande. Folk dödar varandra i spelet! säger 

pappa irriterat och plockar upp ett par smutsiga strumpor innan han går. Och du 
har ju faktiskt inte fyllt tio ännu! ropar han nu från badrummet. 

Max pausar filmen och vänder sig mot den öppna badrumsdörren.
– Fast när du var liten så lekte du krig med dina kompisar, hela dagarna. Det 

har farmor berättat, svarar Max och ler nöjt. Han visste väl att det här argumentet 
skulle bli användbart. 

– Det är ju inte alls samma sak! säger pappa trött.
– Joho det är det väl! Ni sprang runt och sköt på varandra med leksakspistoler. 

Ni hade knallpulver också! Farmor har sagt att knallpulver kunde skada öronen så 
att barnen hörde sämre, säger Max. Du fick göra massor när du var barn. Men jag 
får inte göra någonting! Max sparkar igen en öppen skrivbordslåda.

– Det var inte bra med knallpulver. Det förstod vi inte då, varken barn eller 
vuxna. Nu är det förbjudet för det smäller så högt, säger pappa. Men det luktade 
himla gott! Det gjorde det verkligen. Pappa blundar och minns doften. 

– Men nu kommer vi från ämnet. Poängen är att du inte mår bra av att 
spela för våldsamma eller otäcka spel. Du kan få mardrömmar eller bli ännu mer 
mörkrädd.

– Nej för det här är inte läskigt alls! Jag blir inte ett dugg rädd! säger Max.  
– Du kan ta skada av det fast du inte märker det, säger pappa. 
– Men det syns inget blod. Jag kan väl i alla fall få visa dig spelet. säger Max 
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och tittar på pappa med bedjande ögon.
– Aldrig! säger pappa. 
– Fast om du får visa mig hur ni lekte när du var liten först då? 
Pappa stannar upp och ser ut att fundera en kort stund. Max vet att han har 

fångat pappas intresse nu.
– Okej då! säger pappa. Han ser plötsligt glad och lite förväntansfull ut. 

Bäst att vi äter lunch först så att vi orkar leka, säger pappa. 

När de har ätit tar de på sig ordentligt. Det är en kylig höstdag. Solen skiner. 
Löven prasslar när de blåser runt i virvlar på marken.

De går till en liten skog nära där de bor. Pappa stannar upp och börjar 
förklara reglerna. 

– Pekfingret får bli vapen. Man pekar på varandra och säger pang, pang. 
Och när man träffar så måste den som blir träffad spela död. Prova nu! säger 
pappa. 

Max höjer långsamt pekfingret och pekar mot pappa. 
– Pang! säger Max och suckar.
Pappa låtsas falla till marken och så lägger han sig blick stilla och sträcker 

ut tungan. 
– Vad gör du? Lipar du åt mig eller? frågar Max. 
– Nej så här lekte vi att man såg ut när man dog, säger pappa och flinar.  
Max suckar igen. Det verkar lite larvigt det här men han ska ge det en 

chans. Särskilt om det kan få pappa att ändra uppfattning om spelet som Max 
önskar sig så mycket.

Pappa ställer sig upp igen.
– Nu börjar vi! säger han ivrigt och springer och gömmer sig. 
Max tvekar lite innan han också söker skydd bakom ett träd. 
Ingenting händer på en lång stund. Max börjar tänka att det verkar vara en 

ganska långtråkig lek. Sen börjar det prassla på olika ställen runt omkring honom. 
Aha, pappa smyger. Max ser en rumpa som sticker fram bakom en buske. Just som 
han tänker skjuta hoppar pappa upp ur busken. Han gör ett konstigt ljud genom 
att slå lätt med handflatan på sina läppar samtidigt som han tjuter högt. 

– Ooo ooo ooo! låter det.
– Vad gör du nu pappa? 
– Jag ropar så här när jag går till anfall! säger pappa och fortsätter. 
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– Men är inte det väldigt dumt? Nu vet jag ju var du är! säger Max. 
Pappa hejdar sig. Det har han aldrig tänkt på.
Max höjer sitt finger och skjuter. Det blir träff bestämmer han.
– Nähä! säger pappa som ser lite besviken ut att han förlorat. En gång till! 

ber han. 
– Okej då men bara en gång, säger Max.

På håll får Max syn på Ibra och Tim som kommer cyklande mot dem. 
Först blir han glad. Men när han minns att han är ute och leker med pappa, 

stelnar han till. Det här kan bli pinsamt. 
Pappa kan göra så pinsamma grejer ibland! Han vill säga till pappa att inte 

berätta vad de gör. Men det är för sent. Pappa har just upptäckt Tim och Ibra och 
vinkar att de ska komma. 

– Tjenare grabbar! Är ni ute och åker! Vad bra att ni kommer för vi behöver 
vara fler, ropar pappa glatt. 

Tim och Ibra har stannat framför dem nu. Max ställer sig snett bakom 
pappa. I smyg sparkar han till pappa på benet för att få honom att hålla tyst. 

– Aj Max vad sparkas du för!? Pappa kastar en grinig blick mot Max. 
Åh nej! Han trodde inte att det var möjligt, men nu blev det just ännu mer 

pinsamt!
Kompisarna tittar förvirrat på Max och pappa. 
– Vad är det ni gör? undrar de. 
– Inget! säger Max snabbt. 
– Jo, har du glömt att vi leker krig? undrar pappa. Vi skulle just börja en ny 

omgång. Men det är mycket roligare om man är flera. 
Åh nej! Max tittar ner i backen och skäms så att han inte vet vart han ska 

ta vägen. De andra kommer säkert reta honom för det här i skolan. Inte vill väl de 
leka med honom och pappa. De har ju nästan slutat att leka nu för tiden. Till sin 
förvåning hör han dem svara: 

– Javisst! Vi är gärna med! 
Max tittar upp på Tim och Ibra. Är det sant, vill de? Först när han slappnar 

av känner han hur spänd hela kroppen varit. Han tar ett djupt andetag. Puh! Det 
där gick ju bra.

Pappa förklarar reglerna en gång till. Sedan delar de upp sig i lag. Det blir 
Max och pappa mot Ibra och Tim. För att det ska bli extra spännande bestämmer 
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de att de ska kämpa om ett pris. Vinner gör det lag som först lyckas ta en boll. 
Bollen lägger de på en sten mitt i skogsdungen. 

– Klara, färdiga, gå! skriker pappa.

Lagen springer åt varsitt håll. Max och pappa kastar sig ner bakom en stor sten. 
– Vi måste ha en plan, viskar Max. 
En lång stund ligger de bakom stenen och viskar. Hur ska de få tag på 

bollen utan att bli träffade? De ska turas om att smyga framåt, medan den andra 
håller vakt. De hittar på några tecken för att kunna signalera till varandra. Ett lågt 
hoande betyder varning. 

Max ska börja. Fastän han vet att det bara är på låtsas känner han hur pulsen 
stiger. Det dunkar i bröstet när han hasar sig framåt. Det gäller att hålla sig lågt 
så att de andra inte kan få syn på en. Max ålar sig in bland en massa ormbunkar. 
Där inne syns han inte. Men det är tyvärr också svårt att se något själv. Skit också! 

Tim sitter på huk bakom ett träd. Det är en bra utkiksplats. Därifrån kan han se 
hur det rör sig bland några ormbunkar en bit bort. Bergis fienden, tänker han. 

Han har suttit i samma ställning en lång stund nu. Ena benet har somnat. 
Fy vad det kittlar när det vaknar igen. Med stor ansträngning reser han sig och 
smyger framåt. Lite vingligt först innan benet slutat kittlas. Tim snubblar till och 
råkar trampa på en kvist. Knäck! Ett hoande hörs bland träden. Åh nej! Nu är det 
kört!

I vanliga fall skulle Ibra aldrig ligga kvar bredvid en spindel. Men nu skärper han 
sig och ligger blick stilla. Han stirrar på spindeln som kryper vid handen. Så får 
han syn på Max pappas stora sko som sticker fram bakom ett träd. Då tänker Ibra 
att han kan smyga åt andra hållet för där borde ingen kunna se honom. Snabbt 
som en vessla slinker han fram och tar bollen.

– Yes! Där satt den! Vi vann Tim! skriker Ibra som känner sig alldeles yr 
av glädje. 

– Det här är ju en rolig lek! ropar Tim och gör en segerdans.

Andra gången är det Max och pappa som tar hem segern. Allihop glömmer de 
bort tiden. De leker så länge att det börjar bli dags för kvällsmat. Det känns, för 



87

magen gör lite ont och kurrar högt. Det är ingen idé att fortsätta längre, även om 
de vill. Det går varken att koncentrera sig eller smyga ljudlöst med en mage som 
låter som en galen katt. 

Killarna följs åt en bit på vägen hem. Pappa har skyndat i förväg för att fixa 
kvällsmat. 

– Jag tycker vi kör snart igen! säger Ibra.
– Absolut! Max och Tim håller med.
Leken liknar en de brukade leka när de var mindre. Fast den här är mer 

spännande. Det tycker de alla tre.
– Han är rolig din pappa! säger Tim. 
– Mmm ibland. Men han ska bestämma så himla mycket, tycker Max.
– Min också, säger Ibra och suckar.
– I kväll ska jag lära pappa att spela, berättar Max. 
– Han kommer vara fett dålig om det är första gången, säger Ibra. 
– Hoppas han går med på att jag får behålla spelet sen! Max känner sig 

nervös. Tänk om pappa inte förstår hur kul det är. 
– Kommer ni att vara online? undrar Max.
– Ja en stund. Sen ska jag ha lördagsmys med familjen, säger Tim. 
– Nej! Jag har ingen speltid kvar. Mamma kollar mig som en hök. Ibra 

hänger med huvudet och suckar. 
De säger hejdå och killarna cyklar hem. 

Det rasar ner barr, små pinnar och annat skräp på dörrmattan när Max tar av sig 
jackan. Det är skönt att komma in i värmen. Lukten av mat från köket får magen 
att kännas extra tom.

– Glöm inte att vi ska spela sen pappa! ropar Max. 
– Börjar det inte bli lite sent? försöker pappa. 
– Du lovade faktiskt pappa! 
– Ja, ja, suckar han till svar. Vi tar det direkt när vi ätit då.
Efter maten laddar de ner det gratisspel som Max allra helst vill ha. Det 

som alla andra spelar. 
Han vet hur det går till för det har han sett hemma hos kompisar. Han har 

testat några gånger hemma hos Ibra också. Fast det säger han inte till pappa.
Max visar en gång först. Det är svårt. Pappas fingrar trycker ofta fel. Han 
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svär när det går dåligt. Hans gubbe står och hoppar istället för att gömma sig. 
– Jäklar! Det här är ju helt omöjligt! Pappa är irriterad. 

Max håller för ögonen. Det är pinsamt när pappa gör fel. De andra tror ju att det 
är Max som spelar.

– Vilken noob du är pappa! Du ska trycka på de här tangenterna när du ska 
gömma dig. Så här! visar Max. 

– Vad betyder noob? undrar pappa. 
– Nybörjare, svarar Max. Titta, där kommer Tim.
– Hur kan du veta det? Pappa ser frågande ut.
– Jag vet att han heter Mister-lol22, säger Max. 
De sätter på Skype så att de kan prata med Tim. 
– Tja kompis! Ska vi team:a? Undrar Max. 
– Ja och sen delar vi på allt byte. Det blir fett najs! Det knastrar när Tim 

slänger in en stor näve popcorn i munnen.

Det gäller att smyga sig fram mot målet utan att bli träffad, precis som i leken 
tidigare på dagen. 

Pappas gubbe blir skadad några gånger. Men Tim hjälper till och botar 
honom så att han kan fortsätta. Efter lite övning börjar det gå bättre. Faktiskt så 
bra att deras lag nästan lyckas med uppdraget. 

– Jag vill göra igen! Nästa gång ska jag klara det! säger pappa och ler med 
hela ansiktet.

– Först är det min tur! säger Max och startar en ny bana. 
Pappa sitter bredvid och hejar på medan Max kör. 
– Det där gjorde du bra! High five! säger pappa och håller upp handen. 
Sedan sitter de där och turas om att spela tillsammans med Tim en lång 

stund. 

När det är dags att stänga av datorn, känner sig Max orolig. Tänk om pappa säger 
nej nu! Tänk om Max inte får behålla spelet som han önskat sig så länge. När 
skärmen släcks snurrar pappa runt stolen och vänder sig mot honom. De sitter 
tysta en stund. 

– Vad tyckte du nu då? säger Max otåligt och håller andan. Hoppas, hoppas, 
hoppas tänker han och kramar armstöden på stolen. 
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– Jag tycker att spelet visserligen är våldsamt… Pappa gör en paus… Men 
jag kan också se att det inte är så stor skillnad mot det jag lekte som barn. Bara att 
ni gör det i datorn istället. Så länge du inte spelar för mycket och sköter läxorna, 
så får du ha det kvar.

– Jaaa! Max blir så glad att han kastar sig i famnen på pappa och kramar 
honom hårt. 

– Tack snälla, snälla! Du är bäst pappa!
– Nej! säger pappa. DU är bäst Max! 
De ler mot varandra.
Det här är den bästa lördagen på länge! Det tycker de båda.
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Mikael
Johan Pihlström

Jag vet inte om jag borde berätta det här. 
Men mamma säger att man alltid ska prata om det som tynger en. Och 

det gör det här. Det är till och med jobbigt att röra sig. På grund av den extra 
vikten alltså. Min kropp liksom dras ner mot marken. Och då menar jag inte 
gravitationskraften, som vi läst om i skolan. 

Nej, det här nog mer mentalt. Det skulle i alla fall min storasyster ha sagt. 
Hon är flera år äldre och jag är inte helt säker på vad hon menar. Men jag tror att 
det är ungefär som det här.

 
Förut sa mamma ofta till mig att jag måste lugna ner mig, att jag hade för mycket 
energi och var på för många ställen samtidigt. Det gör hon inte längre. Istället ser 
hon på mig med den där lugna blicken som inte viker undan, och frågar hur det är. 

Jag har inte riktigt kunnat svara på det.
 
För ett par veckor sedan, på de lokala nyheterna i radion, berättade de att det inträffat 
flera fall av matförgiftning i staden. De drabbade var alla äldre människor. De 
hade insjuknat i sina hem och uppvisade alla likartade symptom såsom illamående, 
magsmärta och kräkningar. En av de drabbade låg ännu kvar på sjukhus, även om 
hennes tillstånd nu hade förbättrats. En utredning om smittkällan hade satts igång. 
Allmänheten uppmanades att vara behjälplig med att meddela viktig information till 
kommunens Miljö- och Hälsokontor.

Ibland har jag tänkt att det bästa vore om jag pratade med en präst. Jag har hört 
att de inte får berätta vidare till någon. Inte ens polisen. Att det blir en hemlighet 
mellan prästen och den som berättar. Och jag tror nog att det vore bra, med tanke 
på vad jag har att säga. 

Men jag vet inte riktigt om det är sant, det där med prästen alltså. Och det 
skulle kännas konstigt att fråga först. Lite misstänkt. 

Dessutom har mamma en gång sagt att det kryllar av dåliga präster. Så det 
kanske inte är någon bra idé i alla fall. 

Det första jag borde berätta om är Mikael. 
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Samtidigt känns det fel att göra det. Som om jag lägger för stor vikt vid 
honom. Att jag skyller ifrån mig. Och det vet ju alla, att det är det inte vidare 
schyst att göra.

 Men jag tror det kanske förklarar en del. 

Mikael började i min klass en torsdag mitt i höstterminen. Han hade precis flyttat 
hit och kom från något ställe som jag aldrig hade hört talas om. 

På morgonens första lektion presenterade vår lärare honom för klassen. 
Mikael stod tyst bredvid och tittade hela tiden ner på sina händer. Vände och vred 
på dem. Som om han undersökte dem. Han såg lite bortkommen ut, ensam. Och 
det är ju inte så konstigt.

Senare samma dag satt jag på en parkbänk och tittade på när klasskompisarna 
spelade fotboll. Några meter ifrån mig, i skuggan under ett stort träd, stod Mikael. 
Hans ansikte var dolt i mörker, men jag kände att han kollade åt mitt håll. Jag 
tittade tillbaka. Och djupt där inne i mörkret anade jag ett leende.

Det var då jag och Mikael blev kompisar.

Senare fick jag höra att Mikael hade haft det svårt. Att han varit med om en 
massa grejer. Jag fick aldrig veta vad. Bara att det var synd om honom. 

Det var mamma som sa det till mig. Fast jag tror inte hon fick. 
Mamma jobbar på ett ställe där man hjälper människor. Såna som har haft 

det lite mer jobbigt i livet än andra. Och hon har förklarat att hon har något som 
kallas tystnadsplikt. Ungefär som prästerna antar jag. 

Ibland har jag undrat om det också gäller för sånt som jag berättar för 
henne. Men jag tror inte det. 

En gång berättade Mikael för mig om sin pappa. Mikael och hans mamma 
hade flyttat ifrån honom. Pappan hade blivit kvar på det där stället som jag aldrig 
hade hört talas om, kvar där ensam. 

Mikael såg både glad och ledsen ut när han berättade det. Och när jag 
tänker tillbaka på det, är jag lite osäker på om han verkligen sa flyttat, och inte 
flytt. 

I alla fall misstänker jag att det var det som mamma pratade om. Fast hon 
egentligen inte fick.

Efter den där första dagen började jag och Mikael umgås med varandra efter 
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skolan. Antingen hemma hos mig eller utomhus någonstans. Aldrig hos honom. 
”Det är för trångt där”, sa han. 
”Okej”, sa jag och tyckte inte det var något konstigt med det. Det är ju 

många som bor trångt. Och eftersom min mamma ibland jobbar hemma och då 
inte vill bli störd, så var vi ofta ute på eftermiddagarna. 

Och det var en sån dag som allt började. 

Egentligen var vi på väg hem. Klockan var mycket och det hade redan börjat 
skymma. 

Vi gick tysta bredvid varann, med fickorna fulla av kastanjer och kastade 
prick på de svarta trädstammarna. Luften var fuktig. Överallt virvlade gula och 
röda löv omkring. 

Vi kom fram till en övergiven lagerlokal. En gammal stor tegelbyggnad 
med höga mörka fönster. Vi hade gått förbi den många gånger förut. Men just 
den här dagen stannade vi till.

”Ska vi kolla om det är låst”, sa Mikael. Det var det. Förutom ett av de 
mindre fönstren, som inte var ordentligt fasthakat på insidan. 

Vi kravlade in genom fönstret. Han först, sen jag. Jag puttade på honom bakifrån 
och sen drog han mig i armarna. 

Försiktigt smög vi omkring. Från rum till rum. Det var ganska otäckt. Jag 
gick bakom Mikael och anade svagt hans kontur framför mig i mörkret. Hörde 
hans tysta andetag. 

Luften därinne var tung och dammig. Och gruset på det smutsiga golvet 
fick våra steg att knastra i tystnaden. 

När vi nästan gått igenom hela byggnaden upptäckte jag något på golvet. 
”Kolla”, sa jag och grep Mikael försiktigt i armen. Jag vet inte riktigt vad jag 

trodde att jag såg där i mörkret. Men det var bara en massa nötter. Nötter i sådana 
där små nätpåsar som man köper till jul. Säkert trettio, fyrtio påsar. Kanske fler. 
De låg i några gamla fuktskadade kartonger. 

Mikael tyckte vi skulle komma tillbaka och ta med oss påsar. 
”Nötter är ju gott”, sa han, ”och dyrt.” 

Dagen efter gick vi dit igen och fyllde två matkassar. 
”Jag kan ha dom hemma hos mig”, sa Mikael. 
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”Visst”, sa jag. Jag förstod att mamma skulle undra och försöka få mig att 
berätta var jag fått dem ifrån. Och att hon inte skulle ge sig förrän jag gjort det. 

Hon är noga med sånt. Att man berättar saker för varandra. 
I alla fall bestämde vi att han kunde ha dem. Jag tog bara en liten nätpåse 

som jag lätt kunde gömma under jackan. 
Senare på kvällen när jag satt ensam på mitt rum, upptäckte jag att nötterna 

var gamla. Sista förbrukningsdatumet, som stod tryckt på en lapp på påsen, hade 
redan passerats för någon månad sen. 

Jag knäckte ett par nötter och åt dem. De smakade inte konstigt, men jag åt 
inga fler. Jag hade funderat på att ge några påsar till mamma i julklapp. Nu tänkte 
jag att jag borde ge henne något annat.

”Det är lugnt”, sa Mikael på rasten dagen därpå. 
”Nötter blir aldrig dåliga. Jag har redan ätit massor och tycker dom verkar 

helt okej. Mamma har också käkat.” 
Jag undrade om han berättat för sin mamma. Om hon inte blivit arg. Men 

jag frågade aldrig.
”Dessutom har jag kommit på världens grej”, berättade han glatt, ”hur vi två 

ska tjäna massor med pengar.” Han förklarade sin idé.
Jag minns inte riktigt hur jag reagerade. Kanske lät jag tveksam och 

ointresserad. Kanske var jag lite väl tyst. 
Men jag märkte tydligt hur hans röst förändrades. Plötsligt lät han inte så 

glad längre, utan nästan irriterad. Som mamma kan göra, när hon någon gång är 
riktigt besviken, men samtidigt försöker hålla det inom sig själv. 

”Okej”, sa jag efter en stund. Mest för att göra Mikael glad igen. 

På lördagsmorgonen två dagar senare, möttes vi något kvarter från mitt hus. 
Mikael hade med sig en stor kasse full med nötter. 

”Kolla”, sa han och lyfte upp påsen i luften. ”Vet du vad det här är? Det är 
pengar!” 

Vi hade tagit på oss rena, snygga kläder och noga borstat våra toviga hår. 
”Det är viktigt hur vi ser ut”, hade Mikael sagt, ” viktigt att vi ser ordentliga 

ut. Första intrycket vet du.”
Jag hade sovit dåligt den natten, inte ätit så mycket till frukost och såg nog 

därför ganska trött ut. Mikael däremot verkade hur pigg som helst. 
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”Följ mig”, sa han. Han hade redan funderat ut vart vi skulle gå. Han hade 
nämligen koll på var det bodde massor av gamlingar.

”Hos dom har vi bäst chans”, sa han. Vi gick iväg. Jag frös nästan under min 
jacka, trots det varma höstvädret.

Den första som öppnade var en gammal tant i rosa morgonrock. Hon såg lite 
förvirrad ut, men log vänligt mot oss och tittade nyfiket på lappen som jag höll 
fram. 

”God morgon tanten”, sa vi båda två och log tillbaka. 
Sen berättade vi utförligt om vårt lilla projekt: hur vi försökte få ihop pengar 

till skolan genom att sälja nötter, att pengarna gick till en klassresa till Stockholm 
och att vi där skulle besöka det kungliga slottet. 

För att göra det mer på riktigt hade jag skrivit lite information om resan 
på ett tjockt och styvt papper. Det var det jag visat fram. Jag hade också klistrat 
fast en liten bild på slottet som jag noggrant hade klippt ur en tidning. Mikael var 
speciellt nöjd med just det. 

”Och det är Ica som har sponsrat oss med nötterna”, sa vi till sist. 
Tanten i den rosa morgonrocken nickade och log. Fast jag är osäker på hur 

mycket hon egentligen förstod. Hon verkade mest glad att få besök. Men efter en 
stund gick hon i alla fall iväg för att hämta sin portmonnä.

Naturligtvis fanns det ingen klassresa. Men Mikael tyckte inte det spelade så stor 
roll ifall man hittade på lite. 

”Sanningen är inte alltid så enkel och självklar”, sa han. ”Man tar bort lite 
och lägger till lite. Vi ska ju faktiskt på skolresa… kanske inte till Stockholm… 
men i alla fall till Alingsås.” 

Det var sant. Vi skulle till Alingsås med klassen. En dagsutflykt tillsammans 
med femmorna. 

”Och dom får ju nötter för pengarna, eller hur”, sa han. 

Vi lyckades sälja en hel del. De flesta var riktigt schysta och tyckte nog vi var 
duktiga som arbetade för vår skolresa. Några gav oss till och med pengar utan att 
vilja ha nötter. 

”Här får du”, sa Mikael och gav mig en bunt sedlar när vi efteråt delade 
upp pengarna mellan oss. Jag mådde inte helt bra. Kände ett konstigt tryck över 
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bröstet och hade lite svårt att andas. Kanske var det alla trappor vi sprungit upp 
och ner i. 

Men när jag senare på kvällen tog fram och tittade på pengarna, var den där 
känslan nästan borta. I alla fall tänkte jag på annat. På sånt jag nu skulle kunna köpa.

Och kanske skulle jag ha lyckats släppa och till slut glömma alltihop, 
om inte mamma den där morgonen några dagar senare, hade satt på de lokala 
nyheterna på radion. 

Igår kväll pratade jag med Mikael i telefon. Han sa att jag skulle sluta oroa mig. 
Att det inte var någon fara. Det viktigaste var att vi inte snackade med någon. 

”Inte med någon”, upprepade han.
”Men det vore kanske bra”, sa jag efter en stund.
”Det är det inte. Jag vet.” 
Jag undrade hur han kunde veta det. Men på något sätt kändes det fel att 

fråga.
 

Idag är jag hemma från skolan. Jag har ont i magen och känner mig matt och tung 
i hela kroppen. Som om den inte vill eller orkar röra sig något mer. Så jag låter den 
vara, ligger still. Och tänker på sånt jag helst inte vill tänka på. 

Tidigare kollade mamma om jag hade feber. Men trots att jag inte hade 
någon, bestämde hon att jag skulle vara hemma. Hon såg bekymrad ut och tittade 
på mig med den där blicken som inte viker undan. 

Nu är hon inne hos mig igen, sitter på sängkanten och stryker mig lätt över 
pannan. Denna gång går hon inte sin väg. Jag misstänker att hon ska fråga eller 
säga mig något. Men det gör hon inte. Hon bara sitter. 

Då är det som om något lossnar inuti mig och liksom faller ut från min 
kropp. Något som tryckt och skavt därinne. Och tagit allt för stor plats. Som gjort 
mig tung och långsam och hindrat mig. Men nu känner jag att det där förändras. 
Och jag förstår att mamma också märker det. För hon tar mig i sin famn. Och just 
då, med ansiktet tryckt mot hennes axel, berättar jag alltihop. 

Det bara kommer. Utan min kontroll. Och för varje ord känns det lite 
lättare. Gör det lite mindre ont i magen. 

Jag tänker att mamma ska bli arg och kanske besviken. Men att det inte gör 
något. Att det inte längre spelar någon roll. Men hon blir inte arg. Hon fortsätter 
bara att hålla om mig.
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Till sist tar orden slut. Det blir liksom tömt på något sätt. Förutom lite gråt 
bara. 

”Vänta lite”, säger mamma och går lugnt sin väg.  
Efter en kort stund är hon tillbaka. Hon bläddrar i en tidning som hon 

lägger ut framför mig på sängen. 
Jag ser rubriken direkt. Den drar min blick till sig: Källa till matförgiftning 

funnen. 
Långsamt tar jag upp tidningen, märker att mina händer darrar något. 

Bokstäverna är inte helt stilla. Jag far nervöst med blicken över raderna. Letar 
efter viktiga ord och sammanhang. Så blir mina händer lugnare och jag läser 
några av orden igen: kyckling, hemtjänst, brister. 

Ingenstans står det något om några nötter. Ingenting om några skolpojkar. 
Istället beskrivs hur hemtjänsten och ett stort kök misslyckats med sin mat.

Jag är osäker på om jag begriper allting. 

Men en sak förstår jag i alla fall. Jag kommer snart få höra mammas ord igen: 
att jag har för mycket energi och måste lugna ner mig, och inte vara på så många 
ställen samtidigt… 
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En rosa fluffig Enhörning
Nina Statheus

En rosa fluffig enhörning fick komma på kalas,
där allt var galet spännande men mycket blev till kras.

Det fanns så många saker där som inte var som hemma.
En flicka fyllde flera år, jag tror hon hette Emma?

En rosa fluffig enhörning fick inte något kort,
med runda krusiduller som ett barn själv hade gjort.

Vår enhörning fick ligga i ett trångt och mörkt paket.
I flera dagar instängd, det är illa, ja jag vet.

Där fanns det inget moln till mat och inget glitter, nej.
Det luktade av plastig färg och gurkleverpastej.

Men så en dag så flyttades paketet ut, i hast.
Helt plötsligt kom nåt farande, det var så fasligt vasst!

Och vips så var vår enhörning i rummets mitt och ljus,
bland barn med stora ögon som var fyllda utav bus. 
Där saknades två tänder och en tredje satt så snett,
att enhörningen undrade om allt var riktigt rätt?

I rummet fanns det andra djur av tyg och fluffigt garn.
Det var nog ingen farlig pryl de där som kallas barn.
Fast sen så blev det öronont när barnet plötsligt tjöt.

Hon kramades rätt hårt och tufft men var så tokigt söt!

”Kalas, kalas det blir perfekt med enhörningen där.
Åh tack så mycket snälla ni, jag har den alltid här!”
Vårt barn hon tittade på några människor som log.

De var väl ganska lika, ja föräldrar var de nog.
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Så enhörningen den fick vara med på egen stol,
och fast den inte ville det så blev den klädd i kjol.
Men när den skulle sträcka sig och goda tårtan ta,
då rev den med sig duken. Oj, det sluta inte bra!

För glas och tårta, bullar, kakor allt for runtomkring,
och stora kroppar ojade och sprang mest runt i ring.

Det tjöt av barnskratt, pappasuck och dammsugare nu.
Hur detta kunde sluta bra, det undrar säkert du?

Men flickan tog sin enhörning och satte sig lugnt ner.
”Nu sitter vi helt stilla tills vi inget stök mer ser.”
Och alla barnen skrattade och kom och ville se,

för under stora bordet kunde alla vara me’.

Kalas med kras är just precis som bra kalas ska va.
För utan lite hullerbuller blir det inte bra.

En fluffig liten enhörning med barn kan leka bäst.
Fast vissa säger att det bara är en konstig häst?

Då vet du nu såklart att detta inte alls är sant.
De är precis som människor och känner likadant.
En enhörning är känslig, vänlig, nyfiken och kul.

Och allting som den önskar sig, det får den nog till jul.

Och kanske kan den vara, ja precis så som du vill.
Den ändrar sig och passar dig och säkert lite till.

Den lyssnar snällt och leker fint, men busar varje dag.
Ja tänk att ha en enhörning som kompis, det vill jag!



99

Den förbjudna dalen
Elisabeth Vildstjärna

En mjuk inbromsning och en stum duns avslutar färden likt en flygplanslandning. 
Charlie vet ännu inte vad som är upp eller ner, men viktlösheten slutar lika tvärt 
och skapar klarhet. Ljuset i porthissen blinkar spöklikt och surrar till innan det 
slocknar helt. Därefter är det tyst. Knäpptyst. Resan genom tid och rum verkar 
vara över, men var har de hamnat? 

Charlie börjar sakta vicka lite på sina tår och händer. De verkar vara okej! 
Han ligger kvar en stund för att försäkra sig om att övriga kroppen är hel. Han 
känner sig lite yr och illamående. Plötsligt kommer han på vad som har hänt. I sin 
iver reser han sig upp mitt i mörkret och börjar banka på väggarna i hissen.

”Pappa! Pappa!” 
Utan förvarning känner han hur någon, eller något, drar honom bakåt. 

Kraften knuffar ner honom på marken och håller honom fast. 
”Sch! Du måste vara tyst din toker”, viskar Hrim upprörd. ”Vi är framme 

nu. Utanför väntar farligheter som du aldrig kan tänka dig finns.”
Det börjar lukta konstigt i hissen. Det är en unken doft som Charlie med 

säkerhet känner igen. Han famlar med händerna längs med golvet och väggarna. 
Inte ens Hrims glitter kan lysa upp detta fullständiga mörker. Förtvivlat söker han 
runt en gång till, men det är tomt överallt. Theodor är borta! 

”Sch! Ligg still! Det är någon utanför dörren”, säger Hrim. 
Charlie håller andan och sitter blickstilla. Från utsidan hörs steg av något 

slag, släpande och lätta på samma gång. Då händer något som får både Hrim och 
Charlie att hoppa till. Handtaget på Porten trycks ner och dörren vickas fram och 
tillbaka. Den som drar i Porten lyckas inte få upp den och ett argt skri hörs eka 
utanför. Ännu ett försök görs för att öppna. Och då, med ett brak glider den upp! 

Ett starkt ljus släpps genast in i hissen. Det är så starkt att både Hrim och 
Charlie måste kisa och hålla för ögonen. Charlie kan även höra Hrims hjärta slå 
högt när hon ryggar tillbaka av skräck. En skepnad skuggar ljuset tillfälligt, men 
Charlie hinner inte riktigt se vad det är innan allt otäckt händer på en gång. 

Den långa och breda gestalten, minst två meter lång enligt Charlies 
beräkningar, ger ifrån sig ännu ett ondskefullt väsande. Han är inte riktigt säker, 
men det låter som om den säger:

 ”Förrädare!” 
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Varelsen undersöker hissen med sina lysande gröna ögon och sniffar runt 
med sin nos. Charlie kan inte annat än tycka att den helt enkelt liknar ett monster. 
En monsterkatt. En katt som aldrig slickat ren sin päls. Charlie kommer ihåg när 
han själv råkade få ett tuggummi i håret. Mamma hade fått klippa bort nästan allt 
hår för att det inte gick att kamma. Precis så ser monsterkattens päls ut! Tufsig 
och rufsig och med en andedräkt som luktar, ja usch, rutten fisk! 

I en hastig rörelse böjer monsterkatten sig ner över Hrim och Charlie. Med 
sin enorma tass drar han ut dem ur hissen och slänger upp dem i luften. Som om 
de inte vägde någonting alls. Därefter låter han dem hänga kvar som trasor på sina 
sylvassa klor som har genomborrat deras kläder. Han vänder dem mot sig precis 
som om han skulle vilja äta upp dem. Charlie och Hrim darrar av skräck och vågar 
inte röra ett finger. 

”Haldur!” skriker besten samtidigt som han vrider huvudet bakåt. ”Här är 
en som genast ska till Guðruns håla! Den andra tar jag själv hand om så länge. 
Mjahahahaha!” skrattar han och lyfter upp Charlie ännu högre i luften. 

Nu kommer det en ännu märkligare varelse fram ur ena hörnet. Först nu 
ser Charlie att de är i ett grottliknande rum. Rätt så likt det rummet där de klev 
in i Porten Tidochrum. Fast spegelvänt. Det rasslar högt från kedjor som asas i 
golvet av den där Haldur. 

”Till er tjänst, greve Kattarsis!” fräser Haldur så det stänker spott runt om 
honom.

Kattarsis släpper ner Hrim, som genast blir fastkedjad och bortdragen mot 
det mörka hörnet. Hon stretar emot, men det hjälper inte. Haldur är starkare och 
kedjorna borrar in sig i halsen på henne.

”Nej!” skriker Charlie. ”Gör henne inte illa!”
”Och vem är du, som tror att du kan ge order här? Va? Vänta du bara!” 

skriker Kattarsis. Sedan säger han inget mer. Med snabba steg bär han med sig 
Charlie åt motsatt håll. Charlie vågar inte säga något mer, men han följer Haldur 
och Hrim med blicken tills de försvinner in i mörkret. Kattarsis tar Charlie 
genom långa trånga gångar. Det är trappor som vindlar djupare och djupare ner i 
underjorden. Det blir kallare och kallare. Väggarna börjar få ett tjockt lager med 
is som mynnar ner till golvet. Till slut stannar Kattarsis utanför en stor dörr med 
kattlucka.

”Kryp in i ditt nya hem, din råtta!” Kattarsis öppnar luckan och puttar in 
Charlie genom hålet. Därefter smäller han igen luckan, låser från utsidan och går iväg.
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Charlie tittar sig förvånat om kring. På väggen sitter en fackla med eld 
som fladdrar till i vinddraget. Han sätter sig ner på en filt som ligger slängd i ena 
hörnet. Den fuktiga kylan drar in genom dörrspringan. Utmattad och hungrig 
drar han filten runt sig. När han sitter där och känner sig ensammast i hela världen 
så hör han plötsligt ett ljud han känner igen.

Ljudet av de dova tonerna kommer närmre och närmre. Så annorlunda, 
men på något konstigt sätt bekant… Ja! Det är ju munkarnas sång kommer han 
på! Exakt samma som han hörde när de letade efter Porten Tidochrum. Men 
hur… Charlie stannar upp i sina funderingar. Det känns även som om hans tankar 
håller på att förfrysa. Han gnuggar sina händer mot varandra och blåser på dem 
för att de ska bli varma. Vad hade pappa sagt? Att munkarna är goda. Även om 
Charlie förstår skillnaden mellan prästmunk och munk, så kan han inte låta bli 
att tänka på de ätbara munkarna utanför snabbköpet i stan. Med vaniljkräm och 
socker på. Det knorrar till lite extra i magen. Han känner hur vrålhungern suger 
sig fast inombords. Var kommer ljudet ifrån och var är han någonstans? Mitt i allt 
elände så tar nyfikenheten över igen. Stelfrusen böjer han sig fram mot dörren för 
att kika i dörrspringan. Det han inte är beredd på är att någon tittar tillbaka på 
honom med nyfikna ögon.

”Woahh!” Charlie flämtar till och ramlar baklänges när han snabbt drar sig 
tillbaka.

Det rasslar till på golvet utanför dörren. Något försöker krypa in under 
dörren, men fastnar med halva kroppen utanför. 

 ”Sss! Vad ni människobarn kan skrika högt alltså! Sitt inte där och glo! 
Kom och hjälp mig istället!”

Charlie tycker om de flesta djur, men det som sitter under dörren är han 
livrädd för.

”Skynda dig, är du snäll! Jag är ju här för att hjälpa dig. Se så! Ta tag här i 
mina fyra framben, så ska jag försöka putta på med de andra fyra utanför dörren.”

Charlie känner att han inte har något val. Han tar mod till sig, kisar med 
ögonen och sträcker fram sina händer. Motvilligt tar han tag i de håriga frambenen 
och börjar dra. Med ett ploff får han loss det och faller återigen baklänges ner i 
golvet. En stickande känsla i ansiktet får honom att genast resa sig upp och vifta 
med armarna som en galning. Charlie spottar och fräser för att försöka få bort de 
pälsliknande hårstråna från läpparna. Det som tillfälligt stuckit honom i ansiktet 
kastas iväg som en diskus genom rummet. Han spärrar upp ögonen och ser sig 
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förskräckt omkring. 
”Stå stilla, innan jag ligger platt som en flundra på land!” hörs det flämtande 

ifrån ena hörnet.
”Åh, för.. förlåt!” Charlie tittar skamset ner i golvet.
”Din ursäkt är godtagen! Hej, jag heter Selma förresten”, säger hon och 

sträcker fram ett ben mot Charlie. Hon haltar lite efter luftfärden. ”Oajajaj! Jag 
ska nog inte hoppa för mycket just nu, men visst är jag snygg i min nya vinterpäls? 
Det är inte alla hoppspindlar som kan spinna en sån”, fortsätter hon, och borstar 
bort lite smuts från ena axeln.” 

Därefter kryper hon fram mot Charlie och stirrar på honom med sina stora 
ögon. Charlie skakar. Han vet inte om det är av rädsla eller av att han fryser. Selma 
börja humma och småsjunga. Hennes ben reser sig upp och ner. Hon backar 
framåt och bakåt och hummar igen. 

”Ja, det ska nog räcka… Hmm… Hmm. Oh! Käre min tid, men det kan 
faktiskt gå!” säger hon och klämmer lite på sin mage. Sedan slickar hon lite på 
sitt ena framben och håller upp det i luften. ”Vinddrag – nord nordost. Perfekt!”

Det som händer härnäst är kanske lite skrämmande för dem som har 
spindelfobi. Rädslan för spindlar har Charlie nog ärvt av sin pappa. Hemma är 
det alltid Lisa som varsamt har fått mota ut de allra största långbeningarna genom 
altandörren. Detta medan pappa och Charlie högljutt har hoppat upp i soffan. 
Selma stoppar åter in ett ben i munnen. Och nu kommer det mest överraskande. 
Selma lyckas göra en busvissling. En busvissling som ekar högt mot väggarna. 
Ljudet fortplantar sig snabbt genom de underjordiska gångarna. Charlie måste 
hålla för öronen för att inte få ont. Till slut klingar det av och han kan ta ner 
händerna.

”Hur gjorde du det där?” frågar han imponerat.
”Äsch, det var väl ingenting”, skrattar Selma och sträcker stolt på sina 

framben. ”Jag kan visa dig en dag. När vi har mer tid. Sätt dig ner nu och spara på 
dina krafter och låt oss göra jobbet!”

”Oss?” undrar Charlie förvånat. 
Selma ser ut som om hon ska spricka av förväntan. Men Charlie behöver 

inte vänta länge för att få svar. Först hörs det ett svagt sus. Men sen! Sen börjar det 
att rissla och rassla som om tusentals torra löv virvlar runt i en orkanstyrka utanför 
husknuten. Eller som krabbor som klapprar med sina hårda klor likt maracas.

Nu måste ni tänka er in i Charlies situation. Han är ensam i en fängelsehåla. 
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I ett främmande land. Ja, i en främmande värld. Han har precis mött en talande 
spindel. Han har spindelfobi och ingen soffa att hoppa upp i. Ingenstans att ta 
vägen. Och in kryper tusentals – 

SPINDLAR!
Det kommer spindlar ifrån varje vrå! Varje hörn! Varje spricka i väggarna 

och golvet. De marscherar runt och ställer sig i långa rader runt Selma och 
Charlie. Charlie skulle vilja skrika, men det kommer inget skrik. Det är som om 
han tappat förmågan. Selma tittar på Charlie som är vit som ett lakan i ansiktet. 
Det verkar på hennes blick som om hon förstår.

”Halt!” skriker hon och håller upp benet mot klungan av spindlar. Selma är 
dubbelt så stor som dem och de ser ut att lyssna på henne. Genast stannar de upp. 
Några av dem råkar snubbla på varandra och skapar oreda i leden. Detta ser Selma 
som går fram och hjälper dem upp igen. 

”Vi har fått ett uppdrag som kungliga hovleverantörer! Nu visar vi vad vi 
kan! Vi låter pojken vila ifred så kan vi jobba ostört!” Hon blinkar mot Charlie 
och därefter knäpper hon med vänsterbenen i luften. ”Sätt igång!”

Det är något med Selma som gör att han känner att han kan lita på henne. 
Om han ser förbi att hon är en spindel, så tycker han att hon har väldigt snälla 
ögon. 

Småspindlarna kryper uppåt och sätter sig i olika hörn. Det skjuts ut trådar 
åt höger och vänster. De väver och spinner. Vävarna bildar ett vackert mönster 
som lyser upp det mörka rummet. Charlie medger för sig själv att det är väldigt 
vackert. Emellanåt går Selma fram och känner på trådarna och hummar så där 
fundersamt.

”Det här får nog spottas om!” säger hon till en spindel som trumpet får äta 
upp sin väv igen.

Charlie vet inte hur länge de hållit på att spinna. Han har ingen uppfattning 
av tid längre. Han blir tröttare och tröttare. Ögonlocken blinkar tungt. Från hans 
läppar hörs ett svagt rop efter Theodor. Därefter somnar han. 

Selma kryper närmre för att titta till honom. Utan att han märker det drar 
hon ett hårstrå ifrån hans huvud. Ömsint drar hon upp filten över hans frusna 
kropp. En viss oro märks i hennes blick. Hon tuggar i sig hårstrået. Sedan hoppar 
hon upp i ett hörn för att hjälpa till att spinna.



104

Stjärnglitter
Elisabeth Vildstjärna

Det här är Uni och Versea. De är bästisar och har lekt hela dagen hos Versea. 
Verseas mamma har sytt kjolar till dem som glittrar och vippar så vackert i solen 
när de dansar runt, runt... 

Uni känner sig glad och vill aldrig att leken tar slut. De sätter sig ner och 
klär på Verseas nya docka, en Elsadocka från filmen Frost. Dockan får en lång vit 
klänning med snöflingor på och en stor matchande rosett i håret. Uni fingrar på 
den långa flätan och rättar till rosetten. 

Jag vill också ha en Elsadocka, tänker Uni.
Nu ringer det på dörren. Det är Unis pappa som kommer för att hämta 

honom.
”Det är dags att gå hem Uni”, säger pappa.
”Åh, inte än! Snälla, bara en liten stund till.” 
”Vi måste gå nu för att hinna med bussen”, manar pappa och håller fram 

hans jacka och skor.
”Okej då”, säger Uni och ställer ”Elsadockan” i isslottet som hör till. Han 

klär på sig ytterkläderna och vinkar adjö till Versea. De bestämmer att de ska leka 
snart igen.

Precis vid busshållplatsen ligger det en leksaksaffär. Uni ser en likadan 
docka som Versea har i skyltfönstret. Han vill springa fram och titta, men pappa 
håller honom i handen och drar in honom i bussen. Dörrarna slår igen.

”Titta där pappa! En sån önskar jag mig när jag fyller år”, säger Uni och 
pekar ivrigt på fönsterrutan.

”Jasså”, svarar pappa och tittar mot skyltfönstret.
När de kommer hem har mamma lagat kvällsmat åt dem. Uni springer fram 

och kramar om sin lillasyster som redan sitter och äter i sin barnstol. Lillasyster 
drar i hans tofs, men det gör ingenting. Han känner sig fortfarande glad och 
berättar för mamma hur roligt han och Versea har haft det. Och att han önskar 
sig en Elsadocka. Ikväll äter han tio köttbullar och två stora potatisar!

Kvällen går fort och det är dags att gå och lägga sig. Uni tittar i en 
leksakskatalog när mamma kommer in för att säga god natt.

”Jag längtar till lördag när det är min födelsedag”, säger Uni.
”Ja, tänk! Då blir du sex år, min lilla groda!” säger mamma och ger honom 
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en kram. ”Sov så gott nu!” fortsätter hon och släcker lampan när hon går ut ur 
rummet. 

Nästa dag när Uni ska gå till förskolan så tar han på sig sin nya glitterkjol. 
Pappa frågar honom om han inte ska ta byxor, eftersom det regnar. 

”Varför? Jag har ju gummistövlar!”, svarar Uni glatt. På vägen till förskolan 
hinner han hoppa i flera vattenpölar som bildats av regnet.

”Tjoho!”, ropar han och gör ett jätteplask så pappa får hoppa undan.
Pappa ser lite förgrymmad ut och andra föräldrar runt om viskar och pekar 

på Uni.
Inne på förskolan har de andra killarna byggt en lång bilbana. Uni sätter sig 

ner bredvid och frågar om han får vara med.
”Varför har du kjol?” frågar Jerker.
”För att jag vill det!” svarar Uni.
”Det är bara tjejer som har kjol! Inga tjejer får vara med oss och leka. Gå 

ut”, skriker han och knuffar ut Uni från rummet.
Uni förstår inte varför han inte får vara med. Det känns som om han har 

en stor klump i magen.
”Hej Uni! Ska vi leka idag?” ropar Versea glatt när hon får syn på honom i 

hallen. Uni vänder sig om och blir genast på gott humör igen. 
”Ja, vi kan väl bygga med lego?” föreslår Uni och går mot leksakshyllan.
De sätter sig ner vid bordet, plockar upp legoplattan och börjar bygga en 

polisstation. Efter en stund säger Uni:
”Du får lov att komma på mitt kalas!”
”Åh, tack!” säger Versea och låter som en tutande polisbil när hon kör runt 

mellan klossarna.
Nu kommer Turid in och vill vara med i leken och det får hon. Hela dagen 

leker de tillsammans, skrattar och har roligt, ända tills det är dags att gå hem från 
förskolan igen.

Dagarna går och nu har det äntligen blivit lördag. Unis födelsedag! Han 
ligger vaken i sängen och väntar på att bli grattad. Han hör hur röster viskar och 
papper som risslar och rasslar utanför hans rum. 

”Nu kommer de nog snart”, tänker han och blundar med ögonen för att 
låstas sova.

”Ja, må han leva! Ja, må han leva! Ja, må han leva uti hundrade år…” 
Uni hoppar upp i sängen när han hör att de börjar sjunga för honom. Det 
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går inte att låtsas sova längre! Han tittar på högen med paket, skakar på dem och 
försöker gissa vad det kan vara i dem. Efter en stund har han öppnat allihop. Det 
var en tågbana, målarbok, riddarlego och en tröja med ett monster på. Uni blir glad 
för alla leksakerna, men han kan inte låta bli att tänka på den där ”Elsadockan”…

”Nu serveras det frukost i köket!” säger pappa och reser sig med lillasyster i 
famnen. ”Sen måste vi börja fixa lite till ditt kalas i eftermiddag.”

”Farfar ringde och sa att han kommer en annan dag för han har blivit 
förkyld”, säger mamma. Farfar är den som Uni tycker bäst om i hela världen! 

Efter frukost hjälper Uni till att duka till kalaset. Han sätter ut assietter och 
glas på bordet och viker servetter. Mamma tar fram finkopparna till kaffet och 
silverskedar till tårtan. 

”Fint ska det va på kalas”, säger hon och blinkar till Uni.
Uni går in på sitt rum för att byta om till finkläder.
”Men vad konstigt”, tänker han. ”Var är min glitterkjol? Jag la ju den här på 

stolen…” Uni tittar sig runt om i rummet, men kan inte hitta den någonstans. Nu 
ringer det på dörren! Han tar på sig ett par svarta byxor och den nya tröjan han 
fick i födelsedagspresent. Sen springer han för att öppna. När Uni springer för att 
öppna går pappa och lägger något i tvättkorgen.

En efter en kommer gästerna med famnarna fulla av paket och blommor. 
Han får så många paket att han inte vet var han ska börja! Men ingen ”Elsadocka”. 
Mamma ber gästerna att komma och sätta sig vid bordet. De dricker saft och äter 
av den goda tårtan.

 Nästa dag har Uni och farfar bestämt att de ska träffas. Uni har packat 
med sig en stor bit tårta och chokladbollar som Uni bakat själv. Pappa och Uni tar 
bussen dit och den stannar precis utanför leksaksaffären. Platsen där ”Elsadockan” 
stått i skyltfönstret är nu tom men han vågar inte fråga sin pappa om de kan gå in 
och titta efter den. Han har ju redan fått så många fina presenter. Uni bestämmer 
sig för att önska sig den i julklapp. Kanske kan han få den då istället? Tanken på 
det gör honom nöjd och glad igen!

Precis utanför farfars dörr böjer pappa sig ner och kramar om Uni. Han 
kammar till hans hår med fingrarna så att lockarna lägger sig slätt mot pannan. 
Uni ringer på ringklockan och steg hörs närma sig innanför. När dörren öppnas 
står farfar där med ett brett leende.

”Åh, min käraste lilla vän!” säger han och sträcker armarna mot Uni.
”Jag har tårta med till er farfar”, säger Uni och räcker fram kartongen. Sen 
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vänder han sig om och vinkar hejdå till pappa.
”Jag kommer och hämtar dig sen!”, säger pappa och går iväg.
Uni går in och hänger av sig sina kläder i hallen. Det luktar nybryggt kaffe 

och han kan höra porslin som klirrar från köket. 
”Nämen?! Har han äntligen kommit nu?” I köket möts de av Gustav, farfars 

man. ”Välkommen, välkommen! Ta genast fram paketen, Åke, så han slipper 
vänta!” Gustav lyfter upp Uni i luften och dansar fram till det dukade bordet. 
Uni kiknar av skratt! Gustav släpper varsamt ner honom på stolen och häller upp 
svartvinbärssaft i ett glas. Unis favoritsmak.

”Ha den äran i efterskott”, säger farfar och räcker fram paketet.
”Tack!”, säger Uni och börjar genast dra upp snörena. Paketet är avlångt 

och i rätt storlek. Kan det vara…?
”En Elsadocka!” utbrister Uni och ögonen glittrar av glädje.
”Där är ett till”, påminner farfar och Gustav honom om. Snabbt river Uni 

upp det också.
”En pruttkudde?” fnissar Uni och vill genast testa om den funkar.
”Ja, även prinsessor fiser”, skrattar farfar. ”Nu sätter vi fram tårtan och 

börjar äta!”
Uni funderar medan han äter. Tänk att farfar alltid vet vad Uni önskar sig. 

När han kommer hem ska han ringa Versea och berätta. Hon kommer att bli lika 
glad som Uni. Det vet han! 
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Ellinor möter Lung-Lung
Magdalena Vogt

Ellinor går hem själv från skolan, igen. Hon följer den lilla stenen med blicken. 
En spark i taget. Stenen hoppar snällt före, över grus och gropar. Den gömmer sig 
under multnande palmblad och små buskage. Men Ellinor hittar den och sparkar 
vidare.

Vi skulle aldrig ha flyttat hit, tänker hon. Hon längtar efter Sanna. Efter 
fotbollslaget. Efter rena gator och huset i Gröndal. Det luktar fränt från det 
öppna avloppet som löper längs vägen. Stenen skuttar mellan gamla pantflaskor 
och plastpåsar. Den fastnar i en liten springa mellan två gatstenar. Ellinor sparkar 
och sparkar. Till slut lossnar den och far iväg ytterligare ett par meter.   

Vi skulle aldrig ha flyttat hit! Hon saknar sin hund. Hon saknar mormor 
och morfar. Vanlig mat och vanliga fröknar, som pratar svenska.

Några tjejer från skolan kommer cyklande. De skrattar och pratar. Men 
Ellinor håller blicken fäst vid stenen. Hon tar sats och sparkar riktigt hårt. Den 
slår emot en husvägg och studsar rakt in i ett av de förbipasserande cykeldäcken.

”Hey!…”, skriker en tjej och vänder sig om. Ellinor tvingas titta upp. Hon 
känner igen henne från tennisträningarna på lördagsmorgnarna, de som pappa så 
gärna vill att hon ska gå på. 

”Sorry”, viskar Ellinor. Men de andra tjejerna verkar inte bry sig. De bara 
fortsätter. Ellinor spanar efter stenen igen, men den är borta. Långsamt svänger 
hon av på sin egen gata, Aungmin Khaung Street. Hon känner hur vinden tar tag 
i håret. Himlen mörknar och de höga palmerna böjer sig i blåsten. 

På hörnet sitter rickshawförarna och vinkar glatt.
”Mingalabar”, hälsar de.”Mien Mien!” Fort, fort! Regnet kommer!
Men det behöver de egentligen inte säga. Ellinor känner redan de första 

blöta dropparna mot huvudet. Det är regnsäsong i Myanmar, varmt och fuktigt. 
T-shirten klistrar mot ryggen. 

Hon springer fort uppför gatan, men får strax ta skydd under ett litet tak. 
Regnet öser ner och det smattrar som popcorn. Det bildas snabbt stora pölar 
på gatan. Hon drar in doften av regn och blöt jord, hukar sig mot husväggen 
och kramar om hemnyckeln som hänger runt halsen. Lägenheten ligger bara ett 
stenkast uppför gatan, men nu lär hon få vänta här en stund. 

Hon tar av sig den tunga ryggsäcken och tittar sig omkring. Det är skräpigt 
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och i blomkrukorna har någon fimpat cigaretter. Runtomkring växer allt grönt i 
regnet, men här ser växterna sjuka ut. Ellinor plockar av några döda blad. Vad är det 
för ett hus, förresten? Det hänger en gammal skylt över den rostiga järngrinden. 
Nummer 42. Grinden är låst, men porten bakom är öppen. Hon försöker spana in 
i mörkret. En gammal teve står på och någon rör sig där inne. Hon kisar, men det 
är svårt att se ordentligt. Bredvid det lilla huset löper en övervuxen stengång in 
mot en gammal ödetomt. Usch, där finns det säkert ormar, tänker Ellinor. 

Plötsligt dyker någon upp på andra sidan grinden. Ellinor rycker till och 
backar ett par steg. Ut i regnet. Nej! Det kalla vattnet rinner ner för nacken och 
får henne att hoppa framåt igen. Hon står öga mot öga med en pojke, precis lika 
lång som hon själv. De stirrar på varandra genom gallret.  

”Hello”, säger pojken. ”Who are you?” 
Ellinor ser att han är från Myanmar, men ändå pratar han engelska.  
”Hello”, säger Ellinor och lutar sig fram mot grinden. ”My name is Ellinor”. 

Hon stryker bort det blöta håret som hänger ner i ansiktet. 
”What’s your name?” frågar hon.  
Hans stora, mörka ögon tittar nyfiket på Ellinor. Den vita t-shirten är lite 

för liten.
”Jag heter Lung-Lung”, viskar pojken på engelska. Det korpsvarta håret är 

alldeles blankt. Han flackar lite med blicken och spanar oroligt in mot rummet. 
Ellinor försöker se vad han tittar efter. Det är något som rör sig på soffan. En liten 
hund kastar sig oväntat fram mot grinden.

”VOFF, VOFF, VOFF”  
Ellinor ryggar tillbaka, men sedan kommer hon ihåg gallret. Hunden 

kommer ju inte ut och den är förresten ganska liten, inte som de stora, skabbiga 
gatuhundarna. Pälsen är ljus och lockig. Hon böjer sig ner och låter hunden nosa 
på hennes hand.

”Shhhh”, viskar hon. ”Såja”. Den viftar glatt på svansen och slickar på 
Ellinors fingrar genom grinden. Hon fnissar till och tittar upp mot pojken.

”Vad fin den är! Är den din?”
Pojken nickar stolt. Han lyfter upp hunden och kliar den bakom öronen. 
”Hon heter Hladey.”
Hladey fortsätter slicka på Ellinors fingrar genom gallret.  
”Ladäj?” Ellinor höjer på ögonbrynen och försöker uttala namnet. 
”Ja, precis – Hladey”, svarar pojken. ”Det betyder vacker.”
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”Vänta lite!” Ellinor böjer sig ner och rotar runt bland böckerna i väskan, 
där hon har några kex.

”Är det ok om jag ger henne ett?”
Lung-Lung ser plötsligt osäker ut. 
”Jag vet inte”, mumlar han. ”Hon mår inte så bra…”
”Okej?” Ellinor tittar frågande på Lung-Lung.
”Jag vet inte vad jag ska göra”, han rynkar pannan och tittar bekymrat på 

Hladey. Han kramar henne som om det var det käraste han hade. 
”Hon verkar så trött”. Han stryker henne över huvudet. Hon blundar med 

ena ögat och Ellinor skulle vilja sträcka in handen och klappa den mjuka pälsen, 
men istället stoppar hon ner paketet i väskan igen.

”Jag har lite vitaminer, som jag brukade ge till min hund Elvis… Vänta lite 
bara, så ska jag kila hem och hämta dem”, säger Ellinor. 

Lung-Lung ser ut som om han vill stoppa henne, men hinner inte säga 
något innan hon plockat upp ryggsäcken gjort sig redo att kliva ut i regnet igen.

”Jag är snart tillbaka”, tjoar Ellinor.
Störtskuren är nästan över och nu duggar det bara lätt. Ellinor småspringer 

upp till hyreshuset där hon bor, bara ett stenkast från Lung-Lungs lilla trähus. 
Hon rusar in genom de blankpolerade glasdörrarna och uppför trapporna till 
lägenheten. 

”Hallå”, ropar hon, när hon kliver över tröskeln. Men det är ingen som 
svarar. Hon släpper den tunga ryggsäcken i hallen och kilar in i sovrummet. 
Utefter väggen står fortfarande flera kartonger staplade på varandra, trots att 
de redan bott här i tre månader. Hon river ner lådan där hon skrivit Fotboll och 
Elvis och sliter upp ett hundkoppel, ett par gamla fotbollsskor, handskar och en 
urpumpad boll.

Hon plockar upp kopplet, håller det mot näsan och tar ett djupt andetag. 
Hon blir varm och lugn ända ner i magen. Hon kan nästan känna Elvis mjuka päls 
mot kroppen. Sedan får hon syn på vitaminerna längst ner i lådan och sträcker sig 
efter dem istället. 

Eftersom mamma och pappa lovat att de ska skaffa en ny hund i Myanmar 
har Ellinor sparat lite av Elvis hundprylar. Men hon har inte haft någon anledning 
att packa upp dem än. Inte förrän nu. 

När Ellinor kommer ut igen är regnet helt borta och solen värmer den 
våta vägen. Palmerna sträcker på sig igen och luften är alldeles klibbig. Fåglarna 
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skränar och flyger mellan hustaken. Vid grinden står Hladey och väntar. Ellinor 
böjer sig ner och låter henne slicka fingertopparna genom gallret.

”Nu ska du få något smaskigt”, viskar hon och lägger en vitamin i handflatan. 
Den sträva, rosa tungan snor åt sig tabletten utan att tveka och det kittlar 

så skönt i handflatan att Ellinor skrattar till. När hon lyfter blicken ser hon att 
Lung-Lung står där också. 

”Åh, så bra! Kan du öppna grinden så att jag kan komma in?” frågar Ellinor. 
Lung-Lung tittar skrämt på henne. Han tecknar åt Ellinor att vara tyst och 

pekar mot baksidan av huset.
”Vill du att jag ska gå in bakvägen?”, viskar hon. Lung-Lung nickar och 

pekar igen. 
”Be dto le?” hörs plötsligt en grov röst. Det måste vara en äldre man i rummet. 

Den mörka stämman får Lung-Lung att rycka till. Hon förstår att mannen frågar 
vem som är där.

”Ingen här”, svarar Lung-Lung på myanmar och vänder sig mot gubben 
som finns någonstans där inne. Bara en katt, tycker hon att han säger. Varför säger 
han så?  Ellinor inser att hon måste dra sig tillbaka, men kan inte sluta spana in 
mot det mörka rummet. Gubben fortsätter muttra och Lung-Lung försvinner in 
mot rummet. 

Det är då hon upptäcker hans krycka. Lung-Lung har bara ett ben. Shortsen 
gapar tomt på ena sidan när han hoppar tillbaka in mot rummet. Hon kan inte ta 
ögonen ifrån honom. Han rör sig så smidigt och svingar sig vidare med kryckan 
i ena handen. Hon ser att han hoppar ut genom en dörr på andra sidan av det 
långsmala rummet.

Ellinor drar sig bort från gallret. Hjärtat klappar. Händerna kramar om 
vitaminerna. Hon går runt husknuten och följer väggen till baksidan. Det löper 
en smal stig utefter huset som ser ut att fortsätta in mot en gammal övervuxen 
trädgård. Ellinor stampar ordentligt för att skrämmas, om det finns ormar i 
det höga gräset. Bakom huset finns ett litet utekök, men det är inburat, som en 
hundgård, med högt staket och plåttak. Där står Lung-Lung och väntar på henne. 
Han balanserar med ena armen mot kryckan och Hladey under den andra.   

”Men här kan jag ju inte komma in”, säger Ellinor. 
”Nej, men här kan vi i alla fall prata”, viskar Lung-Lung och kollar att 

dörren är stängd ordentligt. Han tittar forskande på Ellinor. 
”Men kan inte du komma ut, då?” frågar Ellinor. 
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”Nej, tyvärr”, säger Lung-Lung och kniper ihop läpparna. 
Ellinor vill fråga varför, men hejdar sig.
”Här är vitaminerna jag pratade om”, säger hon och håller fram burken.
 ”De är jättebra. Kanske blir Hladey piggare om hon får äta dem? Jag 

brukade ge dem till min hund hemma i Sverige. Men han finns inte längre”, säger 
hon. 

Hladey viftar på svansen.
”Tack”, säger Lung-Lung.
”Men hur ska vi få in dem?” undrar Ellinor. 
Lung-Lung böjer sig ner för att försöka bända upp hönsnätet. Han rycker 

och sliter men det sitter som berget. 
Ellinor ser att det finns en liten glipa mellan staketet och plåttaket och 

hon gör ett par försök att kasta in burken, men det går inte, så hon bestämmer 
sig för att klättra. Lung-Lung drar efter andan, men protesterar inte utan trycker 
sig istället hårt mot bakdörren. Ellinor tar tag i de gamla kvistiga bräderna och 
försöker hitta fäste för fötterna. Hela staketet är täckt med nät och det är svårt att 
få ett bra grepp. Dessutom är det rangligt. Men hon lyckas. Till slut når hon den 
lilla glipan med vitaminburken, som faller till marken på andra sidan. 

Ellinor ler brett. Men precis när hon ska börja klättra ner igen tappar 
hon greppet och rasar. Hönsnätet fastnar i tröjan och river henne i ansiktet och 
händerna och hon landar i gräset med en tung duns. Hladey skäller och Lung-
Lung hoppar fram till nätet. Ellinor har fått ett rejält rivmärke i kinden och det 
blöder, men hon reser sig snabbt. 

”Oj, vad rädd jag blev”, säger Lung-Lung. Han andas häftigt.
”Ledsen för att jag förstörde staketet”, säger Ellinor. En bit av hönsnätet 

har lossnat och nu skulle det faktiskt kunna gå att krypa in.
”Ingen fara. Men hur gick det?” undrar Lung-Lung. 
”Helt okej, men jag behöver kanske gå hem och tvätta av mig?” säger Ellinor 

och torkar bort blodet från kinden med handflatan. Shortsen är bruna av blöt jord 
och den tunna t-shirten har också fått en rejäl reva. Det gör ont i ena knät när hon 
försöker ta några steg. 

”Tack! Jag är så glad att du kom”, säger Lung-Lung. 
”Och tack för vitaminerna!” Lung-Lung plockar upp burken. Hladey viftar 

på svansen och hoppar efter burken.
”Morfar går alltid ut på eftermiddagarna. Tänk om du kunde komma 
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tillbaka imorgon igen?” fortsätter Lung-Lung.
”Morfar?” frågar Ellinor. ”Är det han som är där inne?”
”Ja, det här är morfars hus. Men han gillar inte besök, så det är bättre om 

du kommer när han inte är här”, viskar Lung-Lung. 
”Ja, jag kommer gärna tillbaka”, ler Ellinor. 
Hon plockar upp ryggsäcken för att vandra hemåt. Men innan hon går 

lutar hon sig fram mot gallret igen.   
”Mjauuu”, jamar hon. ”Det kan vara vårt hemliga läte.”
”Mjauuu”, viskar Lung-Lung tillbaka.



114

Nora och flickan i den lila skogen
Teres E. Wramell

Det är i farmors kök det märkliga börjar. Det är sen eftermiddag och jag 
sitter uppkrupen i skräddarställning i kökssoffan. Kaffebryggaren puttrar och 
väggklockan tickar. Höstsolen utanför fönstret lyser upp de röd- och vitrutiga 
gardinerna. På spetsduken på bordet dansar en solkatt. 

Det är mitt i höstlovet och jag ska vara här resten av veckan. Mamma är 
bortrest, pappa jobbar och Petra är upptagen med mina halvsyskon. Som tur är 
har jag farmor. Ibland när jag inte kan prata med pappa kan jag i alla fall prata 
med henne. Hon lyssnar alltid och så är hon jättebra på att baka. 

Nu doftar det vanilj i hela huset och när farmor ställer fram det stora fatet 
med wienerbröd och sju sorters kakor kan jag knappt hejda mig. Jag vill äta upp 
allt på en gång. Men farmor säger alltid att jag måste börja med wienerbröden. De 
är fyllda med vaniljkräm, toppade med glasyr och jag älskar dem. 

När hon sträcker fram ett wienerbröd åt mig darrar hennes hand och 
jag kan inte låta bli att titta på hennes bruna fläckar på händerna. Jag tänker på 
nyckelpigor och deras prickar. När jag var mindre och en nyckelpiga landade på 
min hand sa farmor att jag var tvungen att vara alldeles still så att jag skulle hinna 
räkna prickarna innan den flög iväg igen. Hon sa att man kan räkna ut hur många 
liv en nyckelpiga har genom att räkna prickarna. Nu undrar jag hur många liv 
farmor har. Jag hoppas det är många för jag vill ha kvar henne för alltid. Men jag 
hinner inte räkna hennes fläckar för hon avbryter mig precis innan jag ska börja.

”Noren, min Noren. Vill du ha lite saft?”
Det är bara farmor som kallar mig så. Alla andra säger Nora.
”Ja tack”, svarar jag. ”Har du rabarbersaft?”
Farmor nickar och tar fram en färdigblandad tillbringare ur kylskåpet. Från 

skåpet ovanför kaffebryggaren tar hon ut en sockerskål. Den är vit med söta violer 
på. Sedan häller hon upp en kopp kaffe och sätter sig mitt emot mig vid bordet. 
Den lilla koppen skallrar mot fatet när hon ställer ner det. Jag trycker i mig det 
sista av wienerbrödet och stoppar in en hel dröm i munnen istället. Medan den 
sakta smälter tar farmor en sockerbit ur skålen och stoppar in i munnen. Hennes 
överläpp putar. Det ser ut som att hon snusar. Därefter dricker hon en klunk av 
kaffet och jag kan inte förstå hur hon gör för att inte sockerbiten ska trilla ur.

”Så här gjorde alltid min mamma”, säger farmor. ”Hon drack alltid på bit.”
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”Varför det?”
”På den tiden hade de väl ännu inte kommit på att man kunde lägga sockret 

i koppen”, flinar farmor.
Jag skrattar och tänker att de kanske inte var så smarta förr i tiden. 
”Men är det verkligen gott?” frågar jag sedan. 
”Kaffe? Ja, det är jättegott. Och bättre än sprit. Det för bara elände med sig. 

Håll dig borta från det Noren.” 
Farmor skakar bekymrat på huvudet.
”Din farfar dog av spriten, förstår du. Men kaffe har jag inte hört att någon 

dött av” och så häller hon upp en påtår. 
”Jag trodde att han dog av hjärtinfarkt?”
”Det också. Hjärtat orkade inte längre.”
Jag smuttar lite på min rabarbersaft och tänker på farfar. Hur han plötsligt 

bara var borta. Farfar som alltid lekte med mig när jag var mindre. Spelade spel 
och lekte kull. Men en dag när vi åkte och hälsade på farmor och farfar så var han 
inte där. Pappa var ledsen och jag förstod inte varför. Jag trodde att han bara var 
ute på en av sina långa promenader. Jag var bara sex år. Det var för fem år sedan 
och det visade sig vara en väldigt lång promenad som aldrig verkar ta slut. 

Jag ställer ner glaset på bordet och undrar om jag kan få smaka lite kaffe 
istället.

”Visst kan du det. Men man måste ha socker till”, säger farmor och häller 
upp en kopp åt mig. 

”Men jag vill inte dricka på bit”, säger jag. ”Kan jag få blanda ner sockret 
direkt i kaffet?”

”Självklart, jag hämtar en sked.” 
Farmor går med bestämda steg över köksgolvet och jag kan inte låta bli att 

le åt hennes gröna virkade tofflor. Hon har gjort dem själv och de är säkert sköna. 
Men hon ser lite ut som en stor bebis i dem. För att inte börja skratta högt lutar 
jag mig över bordet och drar in doften av det nybryggda kaffet i näsan. Det luktar 
surt trä. Som farfar gjorde. Snabbt, innan farmor hinner se, tar jag två sockerbitar 
och lägger i den lilla koppen. När jag tittar upp igen ser jag hur farmor snubblar 
på trasmattan. Hon slår i knät i bordsbenet och den lilla kaffeskeden tappar hon 
på golvet. 

”Oj, hur gick det?” frågar jag. 
Farmor stryker lätt över knät som tittar fram nedanför klänningen. 
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”Det gick bra.”
”Du borde ha halkskydd på tofflorna!”
Farmor skrattar. Sedan tar hon upp skeden och synar den noggrant. När 

hon vänder och vrider på den blixtrar hennes mörkt blåa korpögon till. 
”Vi kommer visst att få besök snart”, säger hon. 
Det har börjat blåsa ute och en gren knackar på rutan. Jag rycker till.  
”Av vem då?”
”Det vet jag inte. Men av ett flickebarn.”
”Hur vet du det?”, frågar jag och tittar på grenverket utanför fönstret. 

Bladen har vecklat ihop sig och ser ut som rostbruna skruvar. 
Farmor räcker mig skeden och jag rör sakta om i kaffet. Det ryker 

fortfarande.
”Det såg jag på skeden. Dessutom var det en flickstackare som kom och 

hälsade på mig sist jag fick oväntat besök. Och då hade jag också tappat en sked 
på golvet.”

Jag spärrar upp ögonen.
”Fast det var för länge sedan”, fortsätter farmor. ”Det händer nog inte igen.” 
Jag slutar röra om i koppen och tittar på skeden jag också. Det ser ut som 

en helt vanlig sked. Jag ser inget särskilt på den. Ändå får jag en märklig känsla av 
att det visst kommer att komma någon. Att farmor har rätt. Och att det är någon 
som väntar på mig där ute.

Jag spejar ut genom fönstret. Mitt på gården står ett stort lönnträd och 
flammar i gult och orange. Och bakom det ser jag den lila skogen. Farmor kallar 
den så. Den är full av ljung och tall. Det är sen eftermiddag och solen håller redan 
på att gå ned. En fågel flyger sakta mellan trädtopparna. Jag fryser. 

”Hur kunde du se det på skeden?” frågar jag och tar en klunk av kaffet för 
att värma mig. Den jästa söta smaken överraskar mig och jag spottar rakt ut. 

”Usch, fy! Hur kan man dricka det här?”
Farmor skrockar. 
”Du vänjer dig.”
Jag skakar på huvudet. Det kan omöjligt vara sant.
”Jodå, de flesta vänjer sig vid kaffe. Om man inte föredrar sprit förstås. Du 

ser, förr i tiden var det vanligt att man tog sig en sup på morgonen men när kaffet 
kom började folk dricka det istället. Ja, alla utom de som föredrog spriten.” 

Jag rynkar på näsan. Kaffe eller sprit? Nej då väljer jag hellre rabarbersaft. 
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Och så tar jag två stora klunkar på en gång. När jag svalt frågar jag en gång till.
”Hur ser man på skeden att det ska komma någon?”
”Det ska jag berätta för dig” svarar farmor. Hon tar upp skeden och håller 

den framför sig.
”Om den landar med den här sidan upp kommer det en flicka på besök. 

Och med den här sidan upp kommer det en pojke.” 
Farmor snurrar på skeden och jag sträcker mig efter ytterligare ett 

wienerbröd.
”Om man tappar en gaffel kommer det en kvinna och tappar man en kniv 

så kommer det en man. Fast det har jag aldrig gjort”, fortsätter farmor. 
Vad tråkigt, tänker jag samtidigt som det frasiga wienerbrödet sockrar sig 

i munnen på mig. 
Jag tror att det skulle vara bra för farmor att träffa en ny man. 
”Men när du tappade en sked sist så kom det en flicka?”
”Ja, och det var allt en eländig liten stackare. Du förstår, det tog inte mer 

än tjugo minuter efter att jag tappat skeden så knackade det på dörren. Men när 
jag öppnade såg jag först inte att det stod någon där. Det var en mycket dimmig 
eftermiddag. På hösten, precis som nu. Och hon var så tunn och späd. Hon såg 
inte mycket ut för världen, med stripigt hår och slitna kläder. De såg rent ut sagt 
gamla ut. Hon påminde om någon från ett gammalt fotografi. Men hennes ögon 
lyste och i famnen hade hon en ännu mindre flickunge.”

Jag gapar med munnen full av wienerbröd. 
”Vilka var det?”
”Jag vet inte mer än att den äldsta hette Adele. Och ungen hette Corinne.” 
Jag kastar ett öga på väggklockan. Halv fyra och ungefär fem minuter sedan 

farmor tappade skeden. Kommer vi att få oväntat besök om femton minuter?
”Vad gjorde du när du såg dem stå där?” frågar jag ivrigt.
”Jag bjöd in dem på kaffe. Det började dra ihop sig till oväder och Adele såg 

trött och kall ut. Hon satte sig där i kökssoffan. Precis där du sitter.” 
Farmor skakar på huvudet och pekar på mig.
”Och lilla Corinne hade hon i knät” fortsätter hon.
”Tyckte Adele om kaffe?” frågar jag och tittar på min lilla kopp med de blå 

blommorna. Tänk om Adele drack ur just den här?
”Hon verkade skeptisk” svarar farmor. ”Hon drack nog bara för att värma 

sig. Det såg ut som om hon varit ute i flera dagar. Hon såg liksom vilsen ut.”
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Jag ryser i hela kroppen. Bara tanken på att vara utomhus flera dagar i 
snålblåst och bitande höstkyla får mig att frysa. Solkatten på bordet dansar 
fortfarande men mig lurar den inte. Jag vet att det är kallt ute.  

”Hur gammal var Adele?” frågar jag.
”Hon sa att hon var tjugo men hon såg då rakt inte äldre ut än femton.”
”Och barnet?”
”Kanske två. Svårt att säga. Hon klängde runt halsen på Adele hela tiden 

och kallade henne mamma. Men inte var de lika. Corinne hade ljust böljande hår 
och gråblå ögon medan Adele hade mörkt rakt hår och ljusbruna ögon som lyste 
som om det var något gult i dem också. Men vackra var de båda två!” 

Farmor slår ihop händerna i en klapp. Sedan tittar hon på mig med en 
underlig blick och fortsätter:

”När hon satt där i skenet av lampan såg jag tydligt att Adele var oerhört 
vacker trots de slitna kläderna. Att hon var blek var inte bara för att hon var trött 
och frusen och kanske sjuk. Det var en annan sorts blekhet, det såg jag.”

”Vadå?”
Farmor svarar inte. Hon tittar ut genom fönstret med något dimmigt i 

blicken. 
”Farmor, vad var det för blekhet?”
Farmor ryser till som för att skaka av sig något och vänder sig sedan mot 

mig igen. 
”Som jag pratar. Glöm det. Det var inget.”
Men jag ser att farmors ögon är alldeles blanka. Jag kan inte släppa det. Jag 

drar fingrarna genom mitt rödlätta hår medan jag funderar.
”Så om Adele var Corinnes mamma fick hon henne när hon var 18.”
”Ja och det kan inte ha varit lätt. Jag själv fick ju mitt första barn när jag 

var 22. Men hon var ute och lekte när Adele och Corinne var här. Din faster 
Charlotte alltså. ” 

”När var det? 
”Jag minns inte riktigt. Det måste ha varit i början på 1970-talet. Charlotte 

hade precis börjat skolan men hade följt med en kamrat hem. Vi brukade hjälpas 
åt med barnen på eftermiddagarna, jag och grannfrun.”

”Bodde Adele också i närheten?”
”Det vet jag inte. Det sa hon inte. Men jag hade aldrig sett henne innan i 

alla fall och jag har heller aldrig sett henne sedan dess.” 
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Farmor suckar och hänger med axlarna som om något sorgset lagt sig över 
henne. 

”Vad hände sedan? Vad fick Corinne för fika?” 
Farmor sträcker fram en dröm åt mig.
”Hon fick en sådan här och ett glas mjölk. Men hon varken åt eller drack. 

Och inte vågade hon titta på mig. Rädd som en fågelunge var hon.”
Mörka moln drar fram över himlen och höststormen utanför viner. Jag 

stoppar drömmen i munnen och tittar på farmor. Hennes kastanjeröda hår 
matchar kopparkärlen hon har hängande på väggen. Korpögonen är så blåa att de 
nästan är svarta. Men snälla. Inte kan man vara rädd för farmor?

Jag tittar på väggklockan igen. Den visar tjugo minuter i fyra. Fem minuter 
kvar. Jag spejar ut genom fönstret. Den svarta järngrinden längst bort i trädgården 
har blåst upp. 

”Vad gjorde du när hon inte ville ha något?”
”Jag försökte med annat, men inget ville hon ha. Sedan kände jag att det 

drog kallt. Jag gick ut i hallen för att se varifrån draget kom. Då upptäckte jag att 
ytterdörren stod öppen och att det hade blåst in löv i farstun. Jag tänkte att det var 
märkligt och undrade om jag hade glömt att stänga dörren. Men ännu märkligare 
blev det när jag kom tillbaka till köket.”

Farmor tar en paus.
”Varför det?”
”Jo, för då var de borta.”
”Vadå borta?”
Farmor slår ut med händerna. 
”Försvunna. Som om de gått upp i rök.”
Det känns som att tiden stannar. Men väggklockan tickar och kylskåpet 

surrar. Jag tar ett djupt andetag.
”Men det är väl omöjligt?”
”Det trodde jag också. Men jag såg dem ingenstans fast att jag gick runt i 

hela huset och letade efter dem.”
Farmor börjar duka undan och jag reser mig upp för att hjälpa till. När jag 

står bredvid henne vid köksbänken säger hon:
”Du ska veta att jag har undrat vart de tog vägen ända sedan dess.” 
Sedan tar hon med mig ut i vardagsrummet.
”Men efter ett tag hittade jag den här.” 
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Hon lyfter upp den stora ljushåriga Skrållandockan som alltid sitter 
prydligt i soffan. 

”Jag fick syn på den i en affär kort efter besöket. Den var kusligt lik Corinne. 
De har precis likadant hår! Jag kunde inte låta bli att köpa den. Jag tänkte att 
Corinne kunde få den om de kom tillbaka. Så länge kunde Charlotte få ha den. 
Men Adele och Corinne kom aldrig igen och Charlotte ville inte leka med den. 
Hon sa att den såg sorgsen ut. Men Mattias, din pappa, han lekte med den! Och 
du så klart!”

Farmor sträcker över dockan till mig. Inni. Dockan som jag alltid har kallat 
för Inni av någon anledning. Jag tittar in i hennes gråblåa ögon och för första 
gången ser jag att de ser ledsna ut. Det fladdrar till i bröstet. Jag känner mig yr och 
går mot sovrummet. Det som pappa hade när han var liten. Men just när jag kliver 
in i rummet hörs en duns mot fönsterrutan. Jag hoppar skrämt till. Vad var det? 

Jag ställer mig vid sidan av den småblommiga gardinen och tittar försiktigt 
ut. Det har blivit ett kladdigt avtryck på rutan och nedanför fönstret ligger ett 
mosat äpple. Som om någon kastat det på fönstret. Hjärtat dunkar hårt. Sedan 
tänker jag att det måste ha varit min kompis Hannes. Han skulle ju också hit på 
höstlovet. Hans morfar bor här i Viken. Fast han skulle ju inte komma förrän till 
helgen? 

Jag spanar ut över trädgården. Det blåser rejält nu och det har börjat 
skymma. Men precis utanför tomten i kanten av den lila skogen ser jag något 
som glittrar. Det är ett långt ljust böljande hårsvall. Och det tillhör en flicka. 
Fortsättning följer…
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