Tiki Tänk

Tiki Tänk riktar sig till vana läsare i årskurs 4–6 eller till äldre elever som läser
svenska som andraspråk och som är redo för en utmaning.

Om Tiki Svenska

För information om övningstyperna i Tiki Svenska och hur du registrerar elever
hänvisar vi dig till lärarhandledningarna för Tiki Junior och Tiki 1–3. Du hittar
dem på huvudmenysidan i Tiki Svenska. På www.tikilaromedel.com hittar du
också ett antal korta filmer som beskriver olika moment i Tiki Svenska.

Omfång

I Tiki Tänk arbetar eleverna med färre uppdrag än i många andra delar av Tiki
Svenska. Texterna i Tiki Tänk är dock betydligt längre och övningarna kräver
mer tankearbete.
Tiki Tänk 1 innehåller sex uppdrag med totalt 30 övningar. Texterna innehåller
sammanlagt ca 5 500 ord.
Även Tiki Tänk 2 innehåller sex uppdrag med totalt 30 övningar. Texterna
innehåller sammanlagt ca 10 000 ord.

Fiction – skribenter

Tiki Tänk finns i två delar och innehåller fictiontexter. Fyra olika skribenter har
bidragit med texter: Annika Hjalmarsson, Anneli Karlsson, Arne Nilsson och
Anders Lidén. Alla skribenterna är pedagoger med lång erfarenhet av
undervisning och lästräning.

Profil

Tiki Tänk skiljer sig från Tiki Junior och Tiki Fakta på följande punkter:
•
•
•
•
•
•

Man kan inte lyssna på texterna.
Texterna presenteras bara en gång – de upprepas inte.
I Tiki Tänk finns inga lucktexter.
Innehållsfrågorna fokuserar på vad som står mellan raderna.
Texterna i Tiki Tänk 2 är långa och uppdelade i avsnitt.
I några av övningarna i Tiki Tänk 1 visas inte rätt svar. Det gäller övningar på
ord och uttryck. Du hittar facit i detta dokument.

Fokus

I Tiki Tänk ligger fokus på att läsa längre texter och förstå vad som händer
mellan raderna. Ett andra fokus är ordkunskap och träning på idiomatiska
uttryck.

Progression
I Tiki Tänk 1 finns separata övningar som tränar ord och uttryck. I Tiki Tänk 2
finns enbart texter med tillhörande frågor.

Språk
I de sista texterna i Tiki Tänk 2 förekommer svordomar i dialogen.
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Illustrationer
I Tiki Tänk 1 är alla texter illustrerade. I Tiki Tänk 2 förekommer det bilder
endast i de första texterna. Dels blir texterna längre och kräver sitt utrymme,
dels ser vi det som ytterligare en höjning av nivån på läsningen.

Facit – allmänt

I lärarens vy visas de rätta svaren – eller förslag till svar – på frågor och uppgifter
i grön text.

Facit – Tiki Tänk 1

Uppdrag 1, 2, 3 och 6 i Tiki Tänk 1 avslutas med korta övningar som tränar ord
och uttryck. Dessa ord och uttryck har eleverna tränat på i det aktuella
uppdraget. Om eleverna gör fel visas inte rätt svar, utan de måste fortsätta tills
det blir rätt.
Det bästa sättet att lösa övningen är att gå tillbaka till texterna och leta efter
uttrycken. Alla uttryck finns bland de som markeras med grön text och som visar
en förklaring när man klickar på dem.
I övning 4 i uppdrag 6 ska eleverna leta upp namnen på några av de personer de
läst om tidigare. Även här är tanken att de ska gå tillbaka och översiktsläsa vissa
texter för att hitta rätt svar.
Uppdrag
1
2
3
4
5
6

Övning 1

Övning 2

Övning 3

Övning 4

Övning 5
Facit
Facit
Facit

Facit

Facit

Här följer facit till ovanstående övningar.

Uppdrag 1 – Övning 5
1.
2.
3.

Alla kläder och skor låg huller om buller i tamburen.
För närvarande kan vi inte svara på din fråga. Vi vet säkert mer om saken i
morgon.
Det är lika bra att du tar itu med städningen direkt. Då blir du färdig
snabbt.
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Uppdrag 2 – Övning 5
1.
2.
3.

Mannen log men det var inget vänligt leende, mer ett elakt flin.
Hon skrek så klagande att det lät som ett ylande från en varg.
Det var en dyr telefon men jag fick 50% rabatt så jag kunde köpa den ändå.

Uppdrag 3 – Övning 5
1.
2.
3.
4.

Dagen var helt vindstilla – det blåste absolut ingenting.
Att torget var folktomt berodde nog på att klockan var tre på julafton.
Ingen var ute och promenerade då.
Josef gick med raska steg mot sjön. Han hade bråttom.
Pojkarna lade sig på magen och ålade försiktigt fram mot iskanten.

Uppdrag 6 – Övning 4
1.
2.
3.
4.
5.

Flickan som blev rädd i parken heter Sofi.
Den modige killen som vägde 80 kilo heter Josef.
Den hemlighetsfulla flickan som klottrade på toaväggen heter Sara.
Flickan som var glad för att gå tvåan två gånger heter Isabell.
Killen som höll föredrag om Gustav Vasa heter Jack.

Uppdrag 6 – Övning 5
1.
2.
3.

Efter inbrottet rådde kaos – allt låg strött huller om buller i huset.
Jag blir så nervös när jag väntar på Jack. Han är så sen att han alltid
kommer i sista minuten.
Tyvärr har för närvarande vi inga upplysningar om förseningen. Vi
hoppas veta mer under förmiddagen.

Bilder i rätt ordning

I uppdrag 4 övning 1 ska eleverna sätta bilder i rätt ordning, så att de stämmer
med texten. Här följer rätt svar:
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Facit – Tiki Tänk 2
Uppdrag 1 – Övning 3
I uppdrag 1 övning 3 ska eleverna sätta bilder i rätt ordning, så att de stämmer
med texten. Här följer rätt svar:

Uppdrag 1 – Övning 4
I uppdrag 2 övning 4 är uppgiften att välja rätt underrubriker till texten. Här
följer rätt svar:
Tia måste vända
Tia ångrar sig
Tia blir jätterädd
Tia får hjälp

Uppdrag 2 – Övning 1
I uppdrag 2 övning 1 ska eleverna sätta bilder i rätt ordning, så att de stämmer
med texten. Här följer rätt svar:

Övningar att kommentera
I Tiki Tänk 2 ska eleverna i några uppgifter formulera egna svar. Det gäller
följande övningar:
Uppdrag
1
2
3
4
5
6

Övning 1

Övning 2

Övning 3

Övning 4

Övning 5
Svar

Svar
Svar

Svar

Eleverna kommer att förvänta sig en kommentar från dig på sina svar.
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Dela ut Tiki Tänk till eleverna

Om dina elever redan arbetar med Tiki Junior, Tiki Fakta eller Tiki Hög, kan du
behöva kontrollera att de har tillgång även till Tiki Tänk. Gör så här:
• Logga in till Tiki Svenska med ditt lärarkonto.
• Klicka på länken Mina elever.
• Klicka på knappen Välj Grupp så att du ser den grupp där dina elever
finns registrerade.

•

Klicka på länken Redigera för den elev du vill tilldela Tiki Tänk.

•
•

Klicka för de delar av Tiki Tänk du vill att din elev ska ha tillgång till.
Klicka på Spara.

Nu hittar din elev Tiki Tänk i sin meny nästa gång hon loggar in.
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Tiki Tänk 1 – texterna
Oreda varannan vecka
Han kände att gränsen snart var nådd. Nu klarade han inte av det här stöket mer. Att
vara pappa till två barn var svårt nog. Att vara pappa till två stökiga tonåringar var för
närvarande mer än han klarade av. Varannan vecka bodde barnen hos sin mamma, för
föräldrarna var separerade sedan fem år tillbaka. Den veckan hade han sitt hem i
perfekt ordning. När barnen bodde hos honom var det som en storm hade dragit in i
radhuset och inget verkade vara där det borde vara.
Han stod i hallen och tittade ut över skor som låg huller om buller på golvet så att han
knappt kunde komma in. Ytterkläderna var definitivt inte upphängda som de hade
diskuterat kvällen innan, utan låg slängda på bänken bredvid hatthyllan. Han kände att
det började koka inombords. Han tyckte att det var så respektlöst av dem. De visste att
deras pappa tyckte om ordning och reda. Varför kunde de då inte anstränga sig lite?
För hans skull.
– Det måste bli ändring i det här huset innan jag blir galen, tänkte han.
Glada röster hördes från köket. Han stegade röd i ansiktet mot rösterna med arga kliv
och stannade häpen i dörröppningen.
– Grattis på namnsdagen pappa! hördes två glada röster.
– Vi har bakat en tårta till dig!
Plötsligt rann ilskan bara av honom. Vad gjorde det att köket såg ut som ett
bombnedslag och att det troligtvis var han som fick städa upp? Och vad gjorde det att
han fick leva i stök varannan vecka? Nu skulle de äta tårta!

Jack den förskräcklige
Det är jag som är Jack. Jag är förskräcklig. På alla sätt. Förskräckligt trött – vill inte vakna
om morgnarna. Förskräckligt lat – vill inte göra läxorna. Förskräckligt oförskämd – säger
alltid vad jag tänker. Förskräckligt förskräcklig, helt enkelt.
Det känns lite jobbigt. Vad jag än gör, så är det alltid någon som suckar eller tjatar.
Pappa suckar, när han får väcka mig tio gånger, innan jag stiger upp. Mamma tjatar, när
jag inte tar itu med läxorna. Majjen surar, när jag säger vad jag tänker – t ex att "jag
struntar i Gustav Vasa och hans knäppa söner! Jag har nog med mig själv och mina egna
problem!"
När man är 12 år, borde man få sova tills man vaknar. När man är 12 år, borde man
slippa läxor. När man är 12 år, har man faktiskt rätt att säga vad man tänker. Det står i
Barnkonventionen.
Nu ska jag berätta om en gång, när det var bra, att vara Jack den förskräcklige. Vi satt i
klassrummet och jag var sådär förskräckligt trött. Inte nog med att jag hade blivit
tvingad upp ur sängen klockan sju, jag hade en redovisning idag. En redovisning om –
gissa vem – Gustav Vasa!
– Din tur, Jack, sa majjen. Kör hårt nu!
Jag släpade mig upp från min plats och ställde mig längst fram i klassrummet. Jag
gäspade stort och tog upp ett skrynkligt papper ur fickan.
– Lite piggare, om jag får be! sa majjen.
– Jag ÄR inte pigg, muttrade jag. Jag lider faktiskt av låg vakenhet.
– Hrm, sa majjen, sätt igång nu!
– Gustav Vasa, han var en ful typ, sa jag och vek upp pappret. Det var rena oturen att han
blev kung. Han hade inte ens tänkt det själv. Men när han väl var kung, tog han i
ordentligt. Han roffade åt sig all mark i hela landet.
– Det är kronans mark, sa han. Han menade att det var hans egen mark.
– Stäng alla kloster, sa han. Ge deras egendomar till mina män.
– Hit med kyrksilvret, sa han till prästerna.
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– Betala skatt! sa han till folket.
Folk blev ju jättesura på honom. De fick aldrig vara ifred. En som hette Dacke ville
kämpa ner kungen. Men det blev tvärt om. Gustav Vasas knektar knäppte Nils Dacke och
Gustav tvingade Dackes kämpar att bli kungens soldater.
– Jag är er landsfader! sa Gustav Vasa. Jag har skapat Sverige! Hylla mig!
Fast han var ju ingen fader, han var en förskräcklig diktator!
När jag sa allt det där, kände jag, att jag blev allt piggare. Till slut stod jag där och nästan
skrek min redovisning.
– Han borde kallas Gustav Fasa istället! skrek jag.
– Hrm, sa majjen, det där var ju bra! Det var förskräckligt bra, Jack!

Skriket
Sofi satt ensam på en parkbänk. Hon var ledsen. Hon var ensam. Hon var inte
uppmärksam. Därför såg hon inte mannen som närmade sig. Plötsligt stod han bara där
framför henne och stirrade ondskefullt på henne. Sofi kände som is i hela kroppen. Hon
blev alldeles stel och kände att hon mådde illa. Just nu hände det som hennes föräldrar
alltid varnat henne för. En okänd man kom fram till henne och hon var alldeles ensam.
Mannen hade svart luvjacka och en keps neddragen över pannan. Hon kunde inte se
hans ögon. Men hon såg hans mun, som drog ihop sig till ett elakt flin.
– Liten ensam flicka, sa han. Inte sitta ensam i parken. Farligt.
Sofi svalde. Hon hade en stor klump i halsen, men hon kände att hon måste säga något.
– Jag är inte ensam, mumlade hon. Min kompis kommer nu, snart.
Sofi reste sig för att gå, men mannen tryckte ner henne på bänken.
– Ingen kompis, sa han. Du är ensam. Med mig.
Sofi stack ner handen i jackfickan. Hade hon något vapen där? Knappast, hon brukade
inte gå omkring med kniv. Men hon kände sin nyckel i fickan och tog ett hårt tag om den.
Bättre än ingenting.
– Nu kommer du med mig, sa mannen. Jag ska visa dig något.
Han tog henne i armen och drog upp henne från bänken. Med ett hårt grepp om hennes
arm började han gå in mot parken. Sofi satte i båda fötterna och försökte göra motstånd.
Men vad har en liten flicka att sätta emot, när en stor, stark man har henne i sitt grepp?
Sakta släpades Sofi allt längre in i parkens mörka snår. Inte på den grusade vägen, utan
in i djungeln vid sidan om vägen.
Tankarna rusade genom Sofis huvud. Vad skulle hon göra? Skrika? Sparka? Hugga med
nyckel? Yes, hon gjorde alltihop. Hon hörde sitt eget ångestskrik, hon sparkade på hans
smalben, hon högg med nyckeln mot hans bröst. Och han bara log sitt elaka leende. Det
var som att brottas med ett berg. En mygga mot en elefant.
Men han höll ännu inte för hennes mun. Hon kunde ännu skrika och det gjorde hon. Tre
ordentliga ylanden fick hon fram, innan han med kraft satte sin stora hand framför
hennes mun.
– Tig ditt lilla kräk! väste han och vräkte omkull henne på marken.
Nu var det slut. Nu var det över. Nu var det bara att blunda och ge upp. Sofi ville svimma
bort från alltihop. Och eftersom han höll sin hand över både hennes näsa och mun, var
det just vad hon gjorde. Mörkret föll och medvetandet försvann.
Hon vaknade av att någon klappade henne på kinden. Vid hennes sida satt en kvinna på
huk. Bredvid kvinnan en okänd man.
– Vakna, lilla vän, viskade kvinnan. Faran är över. Vi hörde dina skrik och sprang genast
hit. En man reste sig och sprang härifrån. Du är trygg nu. Han hann inte göra dig illa. Vi
har ringt polisen. Bra skriket, unga dam!
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Saras hemligheter
Sara var bra på tre ämnen i skolan: idrott, hemkunskap och religionskunskap.
Sara var också dålig på tre ämnen: matte, matte och matte. Sara sög totalt på
matte. Men hon hade bra betyg.
Sara hade berättat för mamma att hon hade problem med matte. Matten sög.
– Du är väl inte så dålig, sa mamma. Du har ju bra betyg.
– Man jag kan inget, mamma! Betyget stämmer inte!
– Säger du det, sa mamma och hade tappat intresset.
Sara var nöjd. Det var helt riskfritt att berätta nåt för mamma för hon lyssnade
inte. Hon bara hörde. Hon hade fullt upp med sitt eget och lät Saras ord gå in
genom det ena örat och ut genom det andra. Sara hade lättat sitt hjärta många
gånger och sagt jobbiga sanningar som hon verkligen inte ville att NÅGON skulle
veta. Som typ det där med tummen.
– Säger du det, sa mamma. Det var väl inte så farligt.
Farligt? Totalt livsfarligt var det och mamma bara: ”säger du det”.
Pappa märkte så klart att Sara var hopplös på matte och gav sig som vanligt in i
långa förklaringar. Pappas fru visade hur man skulle göra. Hon kunde precis
totalt allt om matte och gjorde gärna Saras läxor. Och Sara lämnade in läxorna
och hade bra betyg i matte – men fattade noll. Jobbig hemlighet.
– Du kan räkna på fingrarna, sa pappa. Men akta tummen – den har du ju till
viktigare grejer!
Sara smällde hårt i dörren till sitt rum då. Hon skulle vilja sälja pappa på Blocket
när han var så där retsam. Billigt skulle hon sälja honom! Massor med rabatt
skulle köparen få – om hon kunde hitta någon som vill köpa en retsam pappa.
Sara suckade. Jobbigt med hemligheter, tänkte hon, men jag är bra på att hålla
dem. Åtminstone för mamma.

Du duger
Du duger, sa Saras pappa alltid. Han hade till och med gjort en T-shirt till Sara med
den texten på men hon hade den aldrig på sig. Den var pinsam. Däremot tyckte hon
om att tänka på det. ”Du duger.” Ju mer hon tänkte på det, desto mer gillade hon det.
En gång hade hon faktiskt skrivit det på väggen inne på en av skolans äckliga
toaletter. Hon hade aldrig klottrat förut men nu gjorde hon det. Det var ju ett bra
budskap, tänkte hon, så det är inte lika mycket klotter då.
När hon gick ut från toan stod det med ganska stora, jämna, röda bokstäver på väggen
DU DUGER. Hon hade ritat ett litet hjärta under sitt klotter också.
En vecka senare smet hon in på samma toa för att se om någon skrivit någon
kommentar till hennes klotter. Hon blundade faktiskt när hon gick in och satte sig på
det nedfällda locket – för att bjuda sig själv på en överraskning. När hon öppnade
ögonen såg hon att någon verkligen hade både sett och läst hennes klotter. Texten var
nämligen ändrad. Nu stod det DU SUGER på väggen.
Sara satt länge på toans nedfällda lock innan hon gick ut. Det som stod på väggen nu
var inte bara en vanlig elakhet – den var farligt nära en av hennes allra hemligaste
hemligheter. Sara kände hur hon blev het i ansiktet och svetten började rinna nerför
ena kinden. Kunde hon ha gjort det nån gång i skolan utan att hon märkte det? På ett
prov, kanske? När hon satt och tänkte? Herregud …
Sara tog fram sin röda penna. När hon stängde toadörren bakom sig stod det inte
längre DU SUGER på väggen. Nu stod det: DU LJUGER. Långt ner på väggen –
nästan nere vid golvet – stod det ett ord till. Med små bokstäver att man knappt kunde
läsa dem hade Sara skrivit: nästan.
© 2017 Läsportalen HB och Universal Learning Games ULG AB
Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten

8

Kopiering tillåten

Fiske på tunn is – del 1
Det var en perfekt dag för isfiske! Solen sken och det var fem grader kallt och
vindstilla. John, Andreas och Josef satt hemma i Johns kök och lade upp planerna för
dagen.
– Men hur tjock är isen? Håller den? sa Josef, som var den mest försiktige av dem.
– Jajamensan, svarade John. Jag var nere på sjön igår och kollade i ett hål som en
fiskare borrat. Den var minst tio centimeter. Plus att det varit kallt i natt, så nu är den
ännu tjockare.
– Då håller den för dig och mig i alla fall, skämtade Andreas och tittade på John.
Josef var van. De skämtade alltid om hans vikt. Han var bara 15 år, men vägde sina
modiga 80 kg. Men han var också van att ge igen.
– Ni småpluttar behöver ingen is. Ni är som såna där…ni vet…insekter som kan gå på
vattnet.
Killarna hade bestämt sig. Sjön nästa! Och så skulle det bli stekt abborre eller gädda i
ugn till middag!
Andreas och Josef stack hem till sig och hämtade fiskedon. John gick ut i garaget och
letade upp fiskegrejorna och isborren.
– Ska ni ut på isen? ropade Johns mamma uppifrån andravåningen.
– Ja!
– Glöm inte isdubbarna då. Det ligger tre, fyra par i källaren. Lova mig att ni har dem
på er.
– Okej.
John skulle först bara göra i ordning lite saft att ta med sig. Han blandade till en 1½litersflaska med jordgubbssaft, och plockade fram tre muggar som han lade i sin
ryggsäck.
Sen cyklade han ner till sjön, där de skulle träffas.

Fiske på tunn is – del 2
Vid sjön stod de andra och väntade på honom.
– Visst, jag glömde en sak, sa John.
– Vadå, frågade de andra.
– Ah, en sak jag lovat morsan. Skit samma.
De gick ut på isen. Äsch, det fanns ju fiskargubbar överallt. Och det visste de, att
fiskare ville inte att man skulle borra precis intill där de satt. De ville väl ha sin fångst
ifred.
De fortsatte i riktning mot viken, där Kvillebäcken rinner ut i Lövsjön. Där var det
konstigt nog helt folktomt. På vägen borrade de flera hål, men utan att få något napp.
Inne i viken borrade de sitt femte hål – det var rätt kul att borra, i alla fall med en bra
isborr. Det var som att skära i smör, så lätt gick det. De borrade var sitt hål.
– Hmm, här är isen tunnare, sa Josef när han tittade ner i hålet.
– Aahh, den är väl 6-7 centimeter. Det räcker, svarade Andreas.
De fiskade en stund. Plötsligt nappade det hos John.
– Napp! skrek han, och drog upp en abborre på åtta centimeter.
De andra skrattade åt honom, fast innerst inne var de lite avundsjuka. Josef höll upp
den i handen, sen slängde han ner den i hålet.
– Vad gör du! ropade John. Det var ju min firre.
– Man är väl djurvän, svarade Josef.
Efter en stund utan fler napp, bestämde de tre pojkarna sig för att gå lite längre in i
viken.
Ungefär dit, där Kvillebäcken rinner ut i Lövsjön…
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Fiske på tunn is – del 3
John, som var lite av gängets ledare, gick förstås först. Han gick med raska steg, och
var cirka tio meter före de andra.
– Här blir det perf …
K-N-A-A-K, B-R-A-A-K!!!
Isen rämnade under honom, och John brakade ner i vattnet. Först sjönk han, men efter
ett par sekunder syntes hans huvud. Han plaskade vilt med armarna.
– Hjälp! ylade han.
Hans röst var förändrad. Den var alldeles gäll. Kanske på grund av det iskalla vattnet.
Kanske av dödsskräck.
Josef visste lite om hur man ska göra när man ramlat i en isvak. Först ska man ta sig
tillbaka till det ställe där man ramlade i. Där vet man ju att isen höll, i alla fall för en
stund sen. Sen ska man dra fram sina isdubbar. Varför hade de inga isdubbar?
Josef skrek till John:
– Simma hitåt!
Andreas och Josef lade sig ner på isen, efter varandra. De förberedde sig på att dra
upp John. Josef låg längst bak. De behövde inte prata om det, men båda visste att det
var bäst att den lättaste av dem låg längst fram, närmast vaken.
Då hände det hemskaste av allt hemskt.
John som verkade panikslagen simmade åt fel håll. Och när han närmade sig iskanten,
så simmade han UNDER isen! Nu var han någon meter innanför iskanten.
Andreas och Josef reste sig upp. De insåg att inom en minut skulle John vara död.
Han skulle inte kunna hitta tillbaka till vaken. Och han orkade inte slå hål på isen
underifrån!På tre sekunder bestämde sig Josef.
Han sprang därifrån!

Fiske på tunn is – del 4
Ja, Josef sprang därifrån! Hade han fått panik?
– Vad gör du? skrek Andreas. Stanna!
Plötsligt vände sig Josef om. Nu tog han sats – mot vaken och stället som John låg på.
Han sprang fortare och fortare. En meter från iskanten gjorde han ett högt hopp. Han
siktade på ett ställe precis bredvid John, som låg livlös under isen.
Han gjorde ”kanonkulan”! Ni vet det där hoppet som småungar brukar göra i
swimmingpoolar. De kryper ihop till en kula och landar med rumpan i vattnet, så att
det stänker på alla som ligger och solar vid bassängkanten. Precis så gjorde Josef. Fast
han landade på is. 80 kg från en meters höjd. Precis vid sidan av John.
Nu brakade isen för andra gången. Och nu låg Josef också i vattnet. Han fick upp
Johns huvud i luften, så att han kunde andas.
– Är ni inte kloka! hojtade Andreas. Nu är ni ju två i vattnet. Ska jag också hoppa i?
Idioter!
Men Josef simmade på rygg mot kanten, med ett fast grepp om Johns hals. Väl där
tryckte han upp John på isen. Sen lyckades Andreas till sist dra upp Josef. De ålade
sig tillbaka till säker is. Andreas, som nu var den ende med fungerande mobil, ringde
112.
Fem minuter senare stod en ambulans på stranden. Ambulansmännen sprang ut med
bårar mot de utmattade och chockade pojkarna som låg kvar på isen.
John fick ligga en natt på lasarettet – för observation. Josef fick smärtstillande medel
för sin ömmande rygg och rumpa.
Sen den dagen retar aldrig John och Andreas Josef för hans vikt. Och ni förstår ju
varför…
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Jag var visst stor när jag var liten!
Varför skulle jag, just jag, få gå i samma klass två gånger? Alltså, jag menar, gå tvåan två
gånger. Varför? Jag hade inte gjort något fel! Jag kom till skolan varje dag. Jag tog fram
mina böcker samtidigt som de andra. Jag tittade på vår lärare Linnea, när hon pratade
med oss. Jag gick ut på rasten. Jag åt upp maten. Jag hade rena kläder varje dag. Jag följde
med på alla utflykter. Jag gjorde precis som de andra. Och ändå sa mamma och pappa:
Isabella, du ska få gå i tvåan nästa år också. Det blir bäst för dig.
Dumma, dumma mamma och pappa och Linnea! Det där hade de hittat på utan att prata
med mig.
– Nej, sa pappa, det har vi inte. Du var med när vi pratade om det. Det var på ett
utvecklingssamtal.
– Ni pratade inte med MIG! sa jag argt.
– Du satt hopkrupen som en liten kattunge i mitt knä och grävde in ansiktet i min tröja,
sa pappa. Du hade nog stängt öronen på något vis.
– Dumma dej, man kan inte stänga öronen! sa jag.
Det var bara en vecka kvar till sommarlovet.
– Tänk, sa Linnea till klassen, till hösten är ni treor allihop!
Sen såg hon jättekonstig ut och bet sig i läppen, så det nästan blödde. Hon visste ju att
jag inte skulle få gå i trean. Och så hade hon sagt sådär utan att tänka sig för. Jag sa
ingenting, men jag tänkte: Ha! De ska nog få se! Jag SKA börja trean.
Det blev sommarlov. Vi badade i poolen och åkte på semester med flygplan. Det var
roligt hela tiden. Mina bröder skojade med mig och mamma och pappa var snälla. Men
hela tiden var det något som liksom skavde i min hjärna. Skulle jag få börja trean? En
kväll frågade jag pappa. Pappa tittade så snällt på mig och tog upp mig i sin famn.
– Vi har ju pratat om det, Isabella. Du ska få gå i tvåan en gång till. Det blir bäst för dig.
– Det blir INTE bäst för mig! skrek jag.
– Det är lite till, som du behöver lära dig, innan du börjar trean, sa pappa.
– Jag kan redan ALLT! skrek jag.
– Vänta lite, sa pappa, så ska jag visa dig något.
Han hämtade ett fotoalbum. Det var från när jag var ny.
– Titta här, sa pappa och pekade på ett av korten. Vem är den där lilla fågelungen?
– Dumma dej, det är ingen fågelunge. Det är ju jag, sa jag.
– Ser du, när du kom till oss, var du åtta månader, men du var så liten som om du bara
varit en vecka gammal.
– Jag var INTE liten! sa jag. Jag var STOR, när jag kom till er. Nästan som en elefant. Jag
har alltid varit stor!
Pappa skrattade lite fint.
– Ja, du har alltid varit stor på många sätt, sa han. Men när du föddes i Vietnam, var det
ingen som tog hand om dig. Ingen som matade dig eller skötte om dig. Du hade bara fått
Coca Cola av flickan som var din lilla mamma. När nunnorna hittade dig på gatan, var du
som en liten fågelunge.
– Som en elefantunge! sa jag.
Pappa skrattade igen.
– OK då. Som en mycket liten elefantunge, sex månader gammal och två kilo tung.
– Vad hände sen? frågade jag, fast jag hade hört det så många gånger.
– Du fick bo hos nunnorna och sedan kom vi och hämtade dig!
– Varför tog ni MEJ?
– Vi såg att du passade ihop med oss. Vi ville ha dig.
– Och så åkte vi flygplan hem till Sverige?
– Japp. Men du måste förstå, att det tog lång tid för dig att bli en stor tjock elefantunge.
Det tog mer än ett år.
Du klängde dig fast på oss i flera månader. Sen gick det att lägga dig i din egen säng en
liten stund.
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– Varför var jag sån? frågade jag.
– Jag tror du behövde ta om allt från början, sa pappa. Du hade på sätt och vis missat ett
år av din barndom.
Mamma och mina bröder kom och satte sig hos oss. Hela familjen var samlad i min säng.
De tittade så snällt på mig, fast min bror Pietro kunde inte låta bli att nypa mig i stortån.
– Grattis! sa han och flinade upp sig. Du ska få ett helt år av oss i present. Och dessutom
ska du få gå i samma klass som jag!
– Aldrig i livet! skrek jag. Men sen kastade jag mig om halsen på Pietro.
– Ska jag gå med dig och Frida och Leonel?
– Visst, sa Pietro och så kramades vi en lång stund.
Nu går jag i fyran. Det var så himla bra att få gå i tvåan två gånger! Jag märkte att jag
hade missat en del, när jag gick i tvåan första gången. Även om jag kom i tid och öppnade
mina böcker och lekte på rasten och åt upp maten. Jag hade haft fullt upp med att passa
in. Jag hade glömt lära mig något nytt.
Nu kan jag ALLT som en fyra måste kunna. Hoppa gummiband, spela ukulele, jobba
matte, skriva berättelser, hjälpa klasskompisar och äta kokt fisk. Jag tror nog att jag var
ganska stor när jag var liten. Annars hade jag aldrig klarat mig så här bra.

Ensam
Som vanligt hade jag vaknat lite för sent. Frukosten stod på bordet. Mamma och pappa
hade redan åkt till sina jobb. Jag tog en macka och ett glas mjölk, stoppade ner ett äpple i
ryggan och drog iväg till skolan. Det skulle inte bli någon vanlig skoldag, men det visste
jag inte då.
På vägen till skolan var det alldeles folktomt. Det var lite ovanligt. Fler än jag brukade
vara ute i sista minuten och vingla omkring på cykelvägarna. Nu såg jag inte en kotte!
Hade jag stigit upp alldeles för sent, i alla fall? Var alla andra redan framme vid sina
skolor och sina jobb? Jag kollade min mobil. Nej, klockan var bara halv åtta. Vad var nu
detta?
När jag stod där med mobilen i handen, kom en liten jycke flåsande emot mig. Han var
helt ensam. Ingen husse eller matte syntes till. Hunden stannade framför mig och jag
tittade in i hans gulbruna ögon. Vad såg jag där? Jo, han var rädd. Rädd och väldigt
ensam. Jag lutade cykeln mot en stolpe och klappade hunden. Runt omkring oss var det
alldeles tyst. Ingen trafik, inga röster, inga sirener, inget brus. Det var då jag förstod:
detta var jordens undergång! Alla andra var borta. Det var visst bara jag och hunden
kvar!
Tankarna sprutade genom min arma skalle. Hur skulle det nu bli med mig? Ensam,
ensam. Ingen som tog hand om mig, ingen skola, inga fabriker, inga bussar, ingenting!
Hunden följde mig tätt i hälarna, när jag gick till närmaste affär. Jag måste se till att få
mat med mig hem. En liten Hemköpsbutik var öppen – och alldeles tom på folk. Hunden
fick följa med in. Jag plockade till mig hundmat och pasta, en liter mjölk och en påse
frallor. Sen kunde jag inte bära mer. Sakta gick vi hemåt, hunden och jag.
Hemma satte jag på TV:n. Det var visst sändningsuppehåll. Ok, jag hade ju mobilen i alla
fall. Bäst att ringa mamma eller pappa och kolla vad de visste. Och vad tror du?
Naturligtvis var det ingen mottagning på mobilen.
– Jaha, du jycken, sa jag till hunden. Nu är det bara du och jag.
Jag lät hunden hoppa upp i soffan och lade mig tätt intill honom. Han var varm och skön
och andades lugnt. Jag kramade hunden och tänkte på hur allt skulle bli. Mat fanns i
affären. Hemma hade jag tak över huvudet. Men vad skulle jag göra hela dagarna? Inte
plugga, det var alldeles onödigt. Inte kolla på TV. Det gick ju inte. Det var inte ens lönt att
pilla på mobilen. Och om jag blev sjuk? Eller om hunden blev sjuk?
Jag kom att tänka på att hundar inte lever lika länge som människor. En dag skulle jag
vara helt ensam. Tankarna for hit och dit. Ögonlocken blev tunga. Sen somnade jag.
Jag vaknade med ett ryck. Något bullrade i närheten. Hunden var borta! Hade han
övergett mig? Då hörde jag en välbekant röst:
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– Amir! Ligger du här än! Har du inte kommit iväg till skolan?
Det var mamma, av alla människor!
– Din sömntuta. Nu har du missat skolan igen!
Jag kastade mig om halsen på mamma. Hon fanns! Jag var inte ensam i hela världen! Här
hade jag legat i godan ro och drömt om jordens undergång.

Träskmonstret del 1
Den lilla skogstjärnen såg så fridfull ut där den låg mitt inne i skogen med höga
granar runt om. Men skenet kan bedra, för flera människor hade mist livet där.
Det senaste var när en familj med mamma, pappa och två barn en vacker sommardag
cyklat dit för att ha picknick. Medan mamman dukade fram allt gott de hade tagit med
sig, gick pappan ner till vattnet för att känna om det var varmt.
Han lade direkt märke till något underligt. Det bubblade ur vattnet. Men när han stack
tårna i, så glömde han bort det.
– Oj, sa han. Det är minst 25 grader. Vi kan bada.
Då hördes ett konstigt läte från tjärnen. Bubblandet ökade, och det väste och pyste.
Pappan tog ett par steg tillbaka, och bara tittade.
Sen formade sig ett gasmoln ur vattnet och tog skepnad av en gestalt som sakta drev
fram mot pappan.
Mamman och barnen tittade häpna på, när pappan först började skrika och sen…
försvann ut i vattnet. Mannen plaskade och skrek, ett gällt skrik – ett dödsskri.
Någon minut senare var allt lugnt igen i den lilla sjön. Men på stranden var det full
panik.
Den förtvivlade mamman lyckades ändå samla tankarna för några sekunder. Hon tog
fram sin mobil och slog 112.

Träskmonstret del 2
Det tog en stund för polis och ambulans att komma fram. Tjärnen låg avsides, med
bara knaggliga skogsvägar som ledde dit.
Ambulansen vände direkt, men de två poliserna stannade kvar.
– Vi får dragga. Han är nog tyvärr redan död, sa den ene polisen.
– Men vad hände? skrek mamman.
Polismannen ringde efter räddningsstyrkan, som bestod av specialister på att hitta
försvunna människor. Det var dykare och hundar och all möjlig utrustning.
– Vi kör er hem först. Ni måste få vila ut efter chocken. Jag tittar in till er i morgon så
ska jag berätta vad jag vet.
Den chockade familjen blev hemskjutsad, och nästa dag besökte polismannen deras
hem.
– Det är något konstigt med den där tjärnen. Flera människor har dött där genom åren.
Vi har försökt att få området avspärrat, men länsstyrelsen säger nej. Det är ju ett
naturreservat.

© 2017 Läsportalen HB och Universal Learning Games ULG AB
Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten

13

Kopiering tillåten

Den gamle polisen fortsatte:
– Folk här i bygden pratar om att det finns ett monster i tjärnen och i träsken runt
omkring. Ja, det är förstås bara vidskepelse, men man börjar ju undra…
Mamman blev upprörd:
– Vad är det du säjer? Menar du att ett träskmonster tagit min man?
Polisen skruvade på sig, där han satt i finsoffan. Det här var obehagligt, tyckte han.
– Nja…alltså… jag säjer bara vad folk tror.
– Det här är ju sjukt! utbrast mamman.

Träskmonstret del 3
Dykare och sökhundar hade letat efter den drunknade mannen hela dagen. Men det
var omöjligt att hitta honom, för vattnet var alldeles grumligt. De beredde sig på att
åka hem.
En av hundarna stod kvar i vattenbrynet. Nu började det bubbla och pysa igen.
Hunden vände sig nyfiket om, och gick sen ut ett par meter i vattnet för att sniffa.
Då höjde sig åter ett avlångt moln ur sjön och inneslöt hunden i en tät dimma.
Plötsligt hördes en enorm knall, och molnet exploderade!
Hunden dog direkt, och det enda hans husse kunde göra var att vada ut i sjön och
hämta det förkolnade kadavret.
– Vad är det som händer? skrek en av dykarna.
– Ingen aning, svarade en annan. Men nu sticker vi fort som fan härifrån.
De lade in hunden i bilen, och sen körde de hem med gasen i botten över de guppiga
skogsvägarna.
Några dagar senare hade nyheten spritt sig. För gamla människor i trakten var det
ingen nyhet. De visste att det spökade nere vid tjärnen. Men tidningar och TV blev
intresserade, och forskare från Lunds universitet anlände med mätutrustning till den
lilla tjärnen.
Forskarna mätte och vägde, stack ner apparater i vattnet och i luften. Efter flera
dagars arbete gav de en presskonferens i kommunhuset. Salen var proppfull av
journalister från hela Sverige.
En av forskarna harklade sig och sa:
– Mja, enligt våra beräkningar och kalkyler… så är det en lyktgubbe.
Journalisterna tittade på varandra. Vad hade han sagt? En lyktgubbe? Vad tusan är
det?

Träskmonstret del 4
Forskaren fortsatte:
– En lyktgubbe. Det är när gaser från jordens inre strömmar upp. Oftast är det
metangas. Och ibland kan den självantändas. Därav explosionen.
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TV4:s reporter var snabbt framme med en fråga:
– Ja, det förklarar ju hur hunden dog. Men mannen? Han blev ju nerdragen i vattnet.
– Nä, det tror jag inte, svarade forskaren. Han fick nog panik när han inte kunde andas
inne i gasmolnet, och sprang rakt fram, det vill säga ut i vattnet.
Nu tog en av kommungubbarna över presskonferensen:
– Jag har idag fått tillstånd av både länsstyrelse och regering att fylla igen hela tjärnen
med jord. Ingen mer ska dö vid den tjärnen. Det kan jag lova.
– Men hur mycket jord är det? fortsatte reportern. Det är väl enorma mängder?
– Ja, cirka en miljon kubikmeter jord, grus och sten. Vi tar det från den närbelägna
Bergaåsen. Där ska vi ändå bygga en väg, så extrakostnaderna blir inte så stora. Vi
gör allt för att rädda människoliv. Under tiden spärrar vi av hela området.
Längst bak på presskonferensen satt en 80-årig man, som lyckats komma in, fast han
inte var journalist. Han ställde sig upp och ropade.
– Ha! Tror ni att ni kan få stopp på spöken med sand? Då är ni dummare än jag
trodde.
Mannen tystades ner, och efter bara en vecka började kommunen fylla igen den gamla
tjärnen.

Träskmonstret del 5
Ett år senare.
Det var ett större jobb än man trott att fylla igen tjärnen. Den var visst djupare än
mätningarna visat. Ofantliga mängder grus hade slängts i, och äntligen bestod den
gamla tjärnen av fast mark istället.
För säkerhets skull lade man på fem meter extra grus och sand, så att det nu var en
liten kulle där i stället.
Den siste som arbetade där var Johan, 63 år. Det var hans sista dag på jobbet innan
sommaren. I morgon skulle han gå på semester. Han körde över hela området med en
enorm väghyvel så att allt skulle bli jämnt och fint.
– Om fem år växer det nog blommor här. Nu kan spökena fara åt helvete, sa han högt
för sig själv.
Det allra sista han gjorde var att gå över hela området, för att se att det inte var några
stora håligheter.
Han gick där och småvisslade och var riktigt uppåt. Då hörde han hur det liksom
visslade runt om honom. Han slutade vissla och tittade sig omkring.
Då såg han små hål i sanden, i en stor ring runt honom. Ringen blev mindre och
mindre. Det var precis som om hålen hade omringat honom, och nu var på jakt efter
honom.
Men Johan var snabbtänkt. Väghyveln stod bara tio meter ifrån honom och han
sprang dit. Han skulle kunna köra därifrån. Han hoppade upp i hytten och såg ner på
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marken. Hålen var nu stora som fotbollar, och det visslade inte ur dem längre. Det
dånade och röt. Hålen hade omringat väghyveln!
Han vred snabbt om startnyckeln, och i exakt samma sekund han gjorde det – smällde
allt i en enorm explosion. Den utströmmande metangasen hade antänt bensinen och
maskinen sprängdes i miljontals småbitar. Johan dog i en kaskad av eldsflammor. Sen
blev allt tyst.
Ur marken hördes bara en djup, stilla, nästan belåten suck.
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Tiki Tänk 2 – texterna
Tias egen semester – del 1
Tia satt vid kanten av poolen med fötterna i det turkosa vattnet. Det var semester och
hela familjen var i Turkiet på ett stort hotellkomplex. Hittills hade allt fungerat bra
men Tia visste att det lugnet knappast skulle hålla i sig. Det var bara en tidsfråga
innan hennes föräldrar skulle börja bråka igen.
Man kunde förstås tycka att om man var på semester så skulle det var trevligt. Man
skulle inte vara sur då. Av erfarenhet visste Tia bättre. Reglerna som gällde lugn och
ro fanns inte längre i familjen. Det var anarki i familjen Lindgren.
Som hon önskade att den här resan skulle vara annorlunda. Men tecknen fanns där
redan. Hon märkte att både mamma och pappa försökte skärpa sig för hennes skull
men de irriterade tonfallen avslöjade dem där de satt i varsin solstol bakom hennes
rygg. De pratade om att växla pengar, vem som hade lovat göra det och om det
verkligen inte räckte med de pengar de hade.
Tia visste att det inte spelade någon roll vad de pratade om. Det var alltid tonfallet
som avslöjade den irriterade stämningen. Eller när det blev tyst, det var kanske ännu
värre. När mamma eller pappa gick omkring och var sura över något som den andre
hade sagt eller gjort eller lika gärna inte sagt eller inte gjort. En plan började ta form i
Tias huvud. En plan som gick ut på att om de inte följde några regler längre – varför
skulle hon då göra det?

Tias egen semester – del 2
Tia funderade mycket över framtiden. Hon funderade på om hennes föräldrar skulle
skiljas eller inte. Hon funderade på var de skulle bo. Hon funderade på om någon
skulle bo kvar i huset. Hon funderade på så mycket. Var skulle hon bo? Hos vem?
Eller hur länge hos var och en? Frågorna hopades i hennes huvud men hon ville inte
grubbla på det där längre. Hon ville ha kul!
Så här långt hade Tia gjort allt vad hon kunnat för att få föräldrarna på bättre humör.
Hon hade berättat roliga saker som hade hänt i skolan för att få dem att tänka på annat
– på henne! Innerst inne visste hon att det inte gjorde nytta mer än för stunden och de
stunderna blev kortare och kortare.
Plötsligt blev Tia förbannad. Det var väl inte hennes uppgift att göra sina föräldrar
nöjda. De hade ju också ett ansvar. Nu hade hon fått nog av dem. Behandlade de
henne respektlöst skulle hon minsann ge igen med samma mynt.

Tias egen semester – del 3
Tia sa till sina tjafsande föräldrar att hon bara skulle upp på rummet och hämta en Tshirt. De nickade mot henne, antagligen lättade för att de nu kunde gräla utan att ta
hänsyn till henne.
Tia gick som hon hade sagt upp till hotellrummet där hon tog på sig shorts och en
tröja. Hon tog med sin väska med lite pengar och gick mot hotellobbyn. Hon skulle
minsann klara sig själv. Hon var ju snart 13 år.
Utanför hotellet började hon gå längs den hårt trafikerade gatan. Bilar och mopeder
slogs om utrymmet på vägen och alla tutade för att komma fortare fram. Tia gick
vidare förbi restaurangen där de hade ätit kvällen innan. Det restaurangbesöket var
ingen trevlig upplevelse, så Tia skyndade sig förbi.
Snart gick hon förbi affärer och restauranger där hon aldrig hade varit förut. Hon hade
gått långt och efter ett tag märkte hon att ilskan hade runnit av henne. Plötsligt
stannade hon. Hon hade inte längre någon lust att ge igen och nu ångrade hon att hon
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hade gett sig iväg. Runt omkring henne fortsatte trafiken att dåna. Tia vände och
började gå tillbaka. Snart insåg hon att hon inte visste var hon var. Hon kände inte
igen några byggnader. Hjärtat bankade hårt och hon började småspringa.

Tias egen semester – del 4
Vart hon än sprang kände hon inte igen sig. Hon tyckte att gatorna blev mindre och
mindre. Ibland hamnade hon i en återvändsgränd så att hon blev tvungen att springa
tillbaka. Hon försökte intala sig att det inte var någon fara; att hon snart skulle få syn
på sitt hotell. Hon önskade att hon kom ihåg vad hotellet hette men det enda hon
mindes var att det började på E.
Tia sprang vidare, allt oroligare för varje ny gata hon hamnade på. Framför sig
upptäckte hon ännu en ny återvändsgränd. Hon vände och skulle precis börja springa
tillbaka när hon upptäckte att ett gäng med killar på mopeder blockerade vägen för
henne. Nu blev hon riktigt rädd. Varför hade hon lämnat hotellet? Hon önskade att
hon var hos sina bråkande föräldrar igen. Vad som helst för att slippa ifrån detta.
Hon tänkte att om hon inte låtsades om killarna kanske de lät henne gå förbi. Men när
hon närmade sig började de ropa och skratta åt henne. De gasade och kom närmare
henne. Hon kände att hon började gripas av panik och tårarna steg i ögonen på henne.
En av killarna skrek något som hon inte förstod till de andra och de backade. Alla
utom killen som hade ropat vände och åkte iväg. Killen började prata med henne på
engelska. Han frågade om hon hade gått vilse. Tia var så skakig att hon bara kunde
nicka. Killen hade vänliga bruna ögon. Han ställde sin moped längs husväggen och
började gå. Han sa att han skulle hjälpa henne. Tia följde tveksamt efter. Kunde hon
verkligen lita på den här killen?

Tias egen semester – del 5
Tia följde killen på några meters avstånd. Hon kom ihåg vad hennes föräldrar hade
sagt om att aldrig följa med främlingar. Men det här var en nödsituation. Killen
framför henne stannade plötsligt och pekade mot en skylt. Tia tittade och förstod att
han hade hjälpt henne till en polisstation. Hon blev lättad och log mot killen som log
tillbaka och vinkade när han vände och gick tillbaka. När hon kom in på
polisstationen gick hon fram till en lucka och frågade damen som satt där om hon
pratade engelska. Tia var väldigt glad över alla engelsklektioner hon haft i skolan.
När Tia på knagglig engelska hade förklarat vad hon hette och vad som hade hänt fick
hon sitta och vänta i ett rum. Damen i luckan kom in med en Fanta till henne och sa
att hennes föräldrar skulle komma och hämta henne. Tia trodde knappt att det var sant
när hon efter en halvtimme fick se sina föräldrar i dörren. Hon slängde sig om halsen
på dem och började gråta. Pappa berättade för henne att de hade blivit jätteoroliga när
hon inte kom tillbaka. De hade letat igenom hela hotellet. Mamma hade stannat på
hotellet där hon fick hjälp av personalen att ringa polisen medan pappa letade på
gatorna. En polis hade kommit till hotellet för att få Tias signalement och annan
information när de fick beskedet att en vilsen tjej som hette Tia fanns på
polisstationen några kilometer längre bort.

Tias egen semester – del 6
– Du måste lova att aldrig mer springa din väg så där! sa mamma med tårar i ögonen.
Vi blev så oroliga.
– Du vet väl att du är det allra viktigaste i världen för oss, sa pappa och kramade
henne igen.
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Tillbaka på hotellet igen fick Tia berätta för sin mamma och pappa varför hon hade
försvunnit. Hon berättade varför hon hade blivit så arg och hur hon kände det när de
bara bråkade hela tiden. Mamma och pappa tittade på varandra och sedan sa mamma:
– Vi vet att det här inte har varit lätt för dig. Vi vet att vi borde ha pratat med dig för
länge sedan.
Tia visste vad de skulle säga. Nu fanns det ingen återvändo. Men hon blev förvånad
när hon inte kände någon oro eller ångest inför vad hennes föräldrar skulle säga. Hon
kände sig lättad. På något vis var det ändå bättre att veta, än att leva kvar i någon tro
att allt skulle bli som vanligt. För nu var Tia säker på att inget någonsin skulle bli som
vanligt igen. Trots det kanske det inte skulle bli värre – hoppades hon i alla fall.

Kniven på strupen
Nu ska du får höra! Det var en pojke som hette Eli. Ja, egentligen hette han Elias, men
han ville kallas för Eli. När detta, som du nu ska få höra, hände, var Eli elva år. Han var
lång för sin ålder och stark som en liten oxe. Han var snabb till att tänka också. Han kom
ofta på smarta lösningar på problem.
När det här hände, hade Eli just kommit hem från skolan. Han hade ställt in sin cykel i
garaget och gick in i huset, där han bodde. Ingen annan hade kommit hem än. Eli slängde
ryggan på bänken i tamburen och gick ut i köket. Han fixade till några mackor och ett
glas mjölk, tog fram sin iPad och satte på en film. Det skulle bli skönt att chilla lite för sig
själv i soffan.
Eli vaknade med ett ryck. Visst var det något som lät konstigt? Kom det från filmen? Den
hade han somnat ifrån. Nej, filmen var slut och padden helt tyst. Det lät som
knackningar. Det kom absolut från altandörren. Eli reste sig långsamt från soffan och
smög fram mot altandörren. Någon stod där utanför och lät. Troligtvis med ett verktyg.
Någon höll på att bryta sig in!
Eli backade några steg, så att han inte skulle synas från altandörren. I samma stund
brakade det till och altandörren öppnades. Nu såg inte Eli vem som kom in, men han
hörde alltför väl att det var en storvuxen person som klampade in i vardagsrummet. Eli
vågade knappt andas. Vad skulle han ta sig till? Personen klampade raka vägen till
sovrummet. Han började dra ut lådor och slänga omkring saker. – "Nä nu!" tänkte Eli,
"nu får det vara nog!" Han klev fram ur sitt gömställe och klev med bestämda steg in i
sovrummet. Han tänkte minsann konfrontera tjuven!
Tjong! Allt blev mörkt. Eli sjönk ihop på golvet. Ja, man gör det, när man får ett
ordentligt slag i bakhuvudet. Han vaknade av att någon släpade omkring honom i
fötterna. Eli bet ihop tänderna och låtsades inte om att han vaknat. Nu gällde det att
tänka! Säkert hade tjuven en kumpan, som hade kommit in bakom Eli och slagit ner
honom. Två tjuvar mot en elvaåring – det var inte rättvist!
Vad Eli inte visste, var, att han, medan han ännu var avsvimmad, hade forslats till ett helt
annan hus i tjuvarnas bil. Han släpades in i ett rum och någon låste dörren om honom.
Eli slog snabbt upp ögonen och såg sig omkring. Det gick inte. Det var alldeles mörkt.
Inte en susning om var han befann sig. Han kände i sina fickor. Ingen mobil. Han kände i
sitt bakhuvud. AJ!
Rummet var litet. Kanske var det bara ett förråd. Ja, det var nog ett förråd, det fanns ju
inget fönster. Golvet kändes kallt och smutsigt. Det var alldeles tyst. Ingen trafik hördes,
inga människoljud. Det var knäpp tyst. Ingen skulle höra, om han ropade. Det fanns
ingen i närheten, mer än kanske de där usla tjuvarna. Nu gällde det att gilla läget och
klarar sig på egen hand. Eli reste sig och trevade sig fram och kände på dörren. Han
följde dörrspringan med fingrarna och försökte hitta en svag punkt. En låskolv kanske,
som inte satt på plats riktigt? Eller kanske ett gångjärn som hängde löst? Men nej,
dörren satt perfekt i dörrhålet. Det fanns inga skavanker. Den verkade tjock och tung
också. Eli prövade att kasta sig mot den, men den rörde sig inte en millimeter.
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– "De kommer väl så småningom och släpper ut mig," tänkte Eli och satte sig tillrätta på
det smutsiga golvet. "De fattar väl att jag blir hungrig och toanödig!" Men nu är det så,
att det finns människor, som inte bryr sig. Och de här två kumpanerna var just av den
sorten. – "Vem bryr sig?" sa de och ryckte på axlarna. De hade fått med sig både smycken
och pass och datorer från Elis hem, så de var nöjda och glada. – "Det kommer väl någon
och släpper ut lillkillen tids nog," sa de till varandra och flinade.
Men det kom ingen och släppte ut "lillkillen". Han låg där på det smutsiga golvet och
somnade små korta stunder. Om och om igen somnade han. Ibland var han törstig.
Ibland var han hungrig. Men till slut var han ingenting, bara trött och ledsen. – "Jag
kommer att dö här," viskade han till sig själv med en hes röst, som han inte kände igen.
Ute på stan var det fullt pådrag. Polisbilar for blinkande omkring. Eli var eftersökt.
Föräldrarna hade blivit panikslagna, när de kom hem och såg förödelsen och att Eli var
borta. De hade genast förstått, att han blivit bortförd av tjuvarna. Inne i villan gick en
polis och penslade efter fingeravtryck, två andra poliser gick runt och knackade dörr i
hela kvarteret, resten for omkring på stan. Pappa ringde Missing People och gastade och
skrek, tills de också gav sig ut att leta.
Eli visste inte om det var dag eller natt. Han var torr i halsen och våt i byxorna. En ynklig
figur, verkligen. Så här ville han inte att livet skulle ta slut. Gråten raspade i halsen. En
liten mus kilade genom rummet. Eli bara anade att den fanns där. På något sätt gav den
honom i alla fall lite nytt livsmod. En mus? En mus hade kommit in i rummet. Det måste
finnas ett litet hål någonstans. Men hur kommer en elvaåring igenom ett litet mushål? –
"Lilla mus", väste Eli. "Visa mig ditt hål!"
Musen var försvunnen, men Eli började treva utefter väggarna efter musens lilla ingång.
Till vilken nytta, visste han inte. Men det kändes bra, att ha något att göra. Han hasade
runt på knäna, hostade och väste och letade med darriga fingrar utefter golvlisten. Efter
många långa ansträngande minuter, kände han en liten glipa mellan listen och golvet.
Han hade hittat musens utgång!
Elis mamma fullkomligen jagade den penslande fingeravtrycks–polisen. I ilfart tog de sig
till polisstationen för att jämföra fingeravtryck. Om man hade tur, kunde tjuvarnas
fingeravtryck finnas hos polisen sedan tidigare och då kunde man få en matchning!
Polisen hade aldrig jobbat under sådant tryck, som när han hade Elis mamma i hälarna.
Pappa och Missing People finkammade stan under tiden.
Eli lyckades få in fingrarna under vägglisten. Han bröt och bände tills det knakade. Var
det i fingrarna eller i listen? Det var faktiskt i listen och nu kunde han få loss en stor bit
av den. Och där var musens lilla ingång, en cm hög och två cm bred. Eli trädde in ett
finger och försökte göra hålet större. Han kunde inte tänka så bra. Annars hade han
förstått att det tar jättelång tid att utvidga ett så litet hål, så att en hel elvaåring kommer
igenom.
Det var så de hittade Eli. På knä på ett källargolv med fingrarna krafsande i ett mushål.
Mamma hade vatten i en flaska. Polisen hade en prasslig värmefilt. Eli stapplade ut i
ljuset och plirade mot himlen. Han levde! Hurra! Och han behövde inte krafsa ut mer
cement ur mushålet. En ambulans svängde in framför dem och Eli lades på en bår. Ilfart
till sjukhuset. Allt väl – inga skador. Puh!
– "Hur hittade ni mej?" frågade Elis, när han återhämtat sig. Polisen pekade på Elis
mamma. – "Tack vare mor din", sa han. "Hon var mig en envis rackare. Hon gav sig inte
förrän vi analyserat fingeravtrycken och hittat de av oss sedan tidigare kända
kumpanerna. Och med kniven på strupen avslöjade de, var de hade gjort av dig. Nu blir
de åtalade både för inbrott, skadegörelse, stöld och barnarov." – "Höll hon en kniv mot
deras strupe?" utbrast Eli men beundran i rösten. – "Nej, älskling," svarade mamma, "jag
visade dem bara ett foto på dig och tittade dem i ögonen."
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Jag byter inte skola!
När man gått ut femman, ska man byta skola. Åtminstone är det så, där jag bor. Men jag
ville inte byta skola. Varför kan man inte få gå på samma skola hela tiden? De kan väl
flytta runt lärarna i stället. Hit med lite högstadielärare, så jag slipper byta skola!
Den morgonen jag skulle börja i den nya skola, rasade hela världen samman för mig. Jag
kunde inte stiga upp ur sängen.
– Jag är sjuk, sa jag till mamma.
– Det tror jag inte, sa mamma.
– Jo, jag har jätteont i magen!
– Emi, sa mamma, du är bara nervös för att du ska byta skola.
– Bara nervös, skrek jag. Bara nervös kan du vara själv!
Mamma fick inte upp mig ur sängen. Hon hämtade en macka, men jag kunde inte äta.
Hon hämtade juice, men jag kunde inte dricka. Till slut var mamma tvungen att gå till
jobbet. Hon såg jätteledsen ut, när hon gick ut genom dörren.
Där låg jag i min säng. Lakanen hade snurrat ihop sig till en enda röra. Kudden var blöt.
Det var både tårar och snor. Jag förstod, att nu var min framtid förstörd. Jag skulle aldrig
mer gå i skolan och det skulle aldrig bli något av mig. Jag skulle ligga här tills jag tynade
bort. Och det var kanske det bästa som kunde hända, så slapp de ha besvär med mig. Jag
låg sådär i nästan en vecka. Mamma var desperat.
Min mobil ringde. Okänt nummer. Jag blev lite nyfiken, men bara lite. Jag svarade inte.
Efter en stund ringde det där okända numret igen. Jag kunde inte låta bli att svara.
– Hej, det är Emi, sa jag.
– Hej Emi! Det är Sofia från Lillebyskolan. Hur har du det?
Sofia, det var ju min gamla lärare. Hon som jag gillade så mycket.
– Inte bra, sa jag och började snora.
– Ska jag komma? sa Sofia.
– Det kan du väl inte? sa jag. Du jobbar väl?
– Jo det förstås, sa Sofia, men jag kan komma i jobbet.
Efter en stund ringde det på dörren. Jag drog på mig jeans och tröja och gick och
öppnade. Det var Sofia. Vi satte oss i köket. Då brast alla fördämningar och jag grät som
en barnunge.
– Jag har förstört mitt liv, snörvlade jag. Jag vet att jag har skolplikt, men jag vägrar gå!
– Jag vet, sa Sofia, nu tar vi det lugnt. Ingen har sagt vilken skola du har skolplikt att gå
till. Du får komma tillbaka till din gamla skola ett tag. Det går fint. Vi lånar böcker från
högstadiet.
Jag stirrade förvånat på Sofia.
– Får jag komma tillbaka till dej? frågade jag.
– Absolut. Kom till skolan i morgon, så skall vi ordna upp det här.
Det kändes lite crazy att komma tillbaka till sin gamla skola, när man egentligen skulle
ha börjat på den nya. Jag trodde alla skulle fråga och kanske retas med mig, men alla
hejade glatt på mig när jag kom. När det ringde in, stod Sofia där och tog emot mig. Hon
hade några böcker under armen.
– Kolla vad jag ordnat! sa hon glatt och visade fram sexans böcker.
Vi satte oss i Sofias arbetsrum.
– Jag har ingen egen klass i år, sa Sofia. Jag jobbar som speciallärare i stället. Just nu har
jag tid med dig.
Vi kollade på böckerna och planerade hur vi skulle jobba.
– Ja, du kan inte sitta här hos mig hela tiden, sa Sofia. Det finns en plats till dig inne hos
de nya femmorna.
Jag tänkte efter vilka de var. Hm, det var ju bland annat Tekla och Bodil och Tea. Dom
kände jag ju. De var coola.
Sofia gav mig uppgifter ur sexans böcker och jag jobbade inne hos femmorna.
– Nu, sa Sofia en dag, är det dags att börja hälsa på i nya skolan.
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– Hjälp! tänkte jag. Jag vågar inte.
– Jag följer med, sa Sofia.
Nästa dag gick jag med Sofia genom korridoren på den nya skolan. Jag höll i hennes hand
så hårt, så hårt.
– Här har vi Glenn! sa Sofia och gick in i ett litet arbetsrum.
Glenn var också speciallärare. Han ville också hjälpa mig. Alla ville visst hjälpa mig! Vem
kunde tro det?
Sofia och Glenn! Tack för att ni räddade mig! Nu går jag med mina gamla klasskamrater i
den nya skolan. Nu efteråt vet jag inte varför jag var så rädd. Den här skolan är inte alls
farlig och det finns jättesnälla lärare som vill hjälpa till, när man har det svårt.

Flickan och ärtorna
Efter en novell av Elisabeth Bergstrand–Poulsen (1887–1955)
Det var torsdag. Det var ärtsoppa. Familjen satt samlad runt bordet och åt med god aptit.
Alla utom Lisa. Hon satt med stängd mun och stirrade ner i sin tallrik. Mamma puffade
lite på henne.
– Skynda dig nu, innan pappa ser det! viskade mamma.
Lisa rörde inte en fena. Hennes blick följde pappans njutningsfulla ärtsoppeätande. Med
välbehag sänkte han skeden i soppan och stoppade den sedan i munnen. Men så lyfte
han blicken och såg på Lisa och hennes orörda sopptallrik. En rynka drog ihop sig
mellan hans ögon.
– Lisa, vad vill detta säga? Tänker du inte äta din soppa?
– Nej, sa Lisa.
Det blev dödstyst runt bordet. Lisas bröder höll andan, mamma puffade försiktigt på
Lisa igen.
– Nu äter du din soppa! sa pappan strängt.
– Nej, sa Lisa med hög och klar röst.
Detta var något alldeles oerhört. Pappan var stor och sträng och stark. Flickan var liten,
mjuk och söt. Nåja, nog skulle hon få lyda, allt! Det blev marsch i säng utan mat. Lisa gick
och lade sig och somnade.
Nästa morgon stod Lisas kalla ärtsoppa på frukostbordet.
– Det blir ingen annan mat, förrän ärtsoppan är uppäten! förkunnade pappan myndigt.
Lisa satte sig på sin plats.
– Såja, ät nu! bestämde pappan.
Lisa rörde inte soppan.
Pappans ansiktsfärg blev allt mörkare. Det var då ett trotsigt barn! Pappan reste sig i sin
fulla längd.
– Ät nu, så glömmer vi sedan detta!
Lisa reste sig också från sin plats och tittade lugnt in i pappans ögon.
– Nej, sa hon.
Lisas bröder började skruva på sig. Detta var ju pinsamt. Sådär hade de aldrig vågat
göra. De måste nu ingripa innan Lisa åkte på en riktig smäll. En av bröderna fick en
strålande idé.
– Hördu Lisa, sa han. Om du inte äter din ärtsoppa, så bär vi ner dig i sjön.
– Bär ner mig i sjön då, sa Lisa.
Bröderna tittade på varandra. Jaha, nu gällde det att stå vid sitt ord. Vi ska nog visa
henne, tänkte bröderna och hämtade en säck.
– Ät din ärtsoppa, annars stoppar vi dig säcken, sa bröderna.
– Stoppa mig i säcken, sa Lisa.
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Lisa kröp ner i säcken, nästan på egen hand. Bröderna drog upp säcken ordentligt och
knöt om en repstump upptill. Så bar de ut säcken till en kärra, som stod på gården,
lastade Lisa–säcken i kärran och drog iväg ner till sjön. Över stock och sten skumpade
kärran. Så var de framme. De lyfte ur säcken med Lisa i, och bar den en bit ut i sjön. De
doppade nederkanten av säcken i vattnet.
– Nå, vill du äta dina ärter nu?
– Nej. Bär ut mig i sjön.
Bröderna tittade förbluffade på varandra. De gick lite längre ut i sjön. Nu räckte vattnet
till Lisas midja.
– Vill du äta dina ärter?
– Nej. Bär ut mig i sjön.
Då tog äldste brodern säcken och bar ut den så långt, att vattnet räckte Lisa ända upp till
halsen.
– Nu då? Vad säger du nu då? Ska du äta dina ärter?
– Nej.
Då gav bröderna upp. Storebror vadade snopen i land med den våta säcken på ryggen.
De lät henne krypa ut ur säcken och satte henne i kärran och körde hemåt. Och där satt
lilla Lisa som en drottning, fast hon bara var fyra år och genomvåt från topp till tå. Hon
var varken blek av skräck eller röd av gråt. Fint gulbrun som en frisk nöt var hon och
skär på kinderna. Håret fladdrade i vinden och lockarna torkade efter hand.
Hemma gick pappan fram och tillbaka vid matbordet. När han såg bröderna komma med
Lisa i kärran, så stolt och rak och trygg, satte han sig ner med en duns. Och när bröderna
berättat om hennes ståndaktighet, gick han själv och tog bort den kalla ärtsoppan.
– Lisa. Du ska aldrig behöva äta ärtsoppa, sa han och lufsade tankfull ut i trädgården.

”Dektektivbyrån” – del 1
Anton och Albin var bröder. Anton var 14 år och Albin 12. De gillade båda att läsa.
Kanske inte så mycket läxorna som spännande historier. Helst läste de deckare.
Sådana böcker slukade de.
De hade läst alla pappas Tvillingdeckarna, och Ture Sventon. Och så Sherlock
Holmes förstås. Anton hade dessutom lyckats plöja igenom alla böckerna i
Wallanderserien. Albin hade försökt men tyckte det var lite för svår text, än så länge.
En dag sa Anton:
– Du, vi har ju läst nästan alla deckare som finns. Vi vet ju allt om hur brottslingar
och mördare beter sig. Ska vi inte starta en firma?
– Ja, sa lillebror Albin. Så kan vi jobba med den på kvällar och helger. För att inte tala
om alla lov.
– Kanon. Vi startar direkt. Du skriver en skylt som vi kan sätta upp på vårt hus, så
cyklar jag runt med lappar till olika ställen. Men vad ska vi heta?
– AA:s detektivbyrå, tycker jag, sa Albin. AA, Anton och Albin, ju.
– Nä, jag såg en skylt på stan, med en förening som hette AA, så det är upptaget. Men
DETEKTIVBYRÅN! Vad sägs? Du textar ju snyggt. Skriv en stor affisch med
följande text: DETEKTIVBYRÅN – Vi löser mordgåtor, fångar bovar och hittar
katter!
Albin började plita på affischen. Han skrev verkligen prydligt. Först skrev han med
stora bokstäver: DEKTEKTIVBYRÅN. Sen skrev han resten med lite mindre
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bokstäver under. Han höll på i över en timme. När Anton kom tillbaka från cykelturen
visade han mycket stolt upp sitt verk, bara för att höra sin storebror brista ut i ett
gapskratt:
– Ha-ha. Du måste lära dig stava innan du kan bli min partner. Ta bort det första K:et
i rubriken, pucko! Gör om!

”Dektektivbyrån” – del 2
Det gick en månad. Ingen hörde av sig. Ingen enda.
– Finns det inga brott i den här stan? sa Anton. Håller sig alla katter hemma, i soffan?
Hösten gick, och Albin och Anton glömde nästan bort att de ens hade ett företag.
Pojkarnas pappa jobbade på ett åkeri, och deras mamma var sjukgymnast. En morgon
lyssnade Albin och Anton på ett samtal mellan föräldrarna. Det gick ut på att någon
hade stulit ett lastbilssläp från en lastbil som stod parkerad över natten. Lastbilen
ägdes av åkeriet som pappa jobbade på.
– De tog hela släpet. Dessutom fanns det kaffe för hundratusentals kronor i det, sa
pappa.
Anton och Albin funderade lite. Detta var ett brott i deras smak. Kaffetjuvar! Kanske
lite väl häftigt för att vara deras första fall, men det skulle nog gå att fixa.
De bestämde sig för att intervjua en polis i staden. En klasskompis mamma var
nämligen polis. Henne kunde man söka upp en kväll.
Jodå, Lukas mamma ställde upp, och berättade allt hon visste. Men hon började med
att varna dem:
– Ni ska inte lägga era näsor i blöt. Det kan handla om organiserad brottslighet.
Internationella ligor. Förmodligen är det ingen fara, för ni kommer nog ingen vart.
Men om ni skulle få nys om något, kan ni ligga illa till. Sådana här ligor är stentuffa.
– Vi lovar att vara försiktiga. Men du kan väl berätta om hur brotten går till.
– Okej, det är ju inga hemligheter. Det står till och med om det i tidningarna.
Och så berättade hon: Det var ligor som stal hela släp på natten, körde ut släpen i
skogen och tömde dem. Misstankarna gick åt flera håll: ligor i Malmö och Göteborg,
ligor från Polen, till och med vissa MC-gäng kunde misstänkas.
Anton och Albin lyssnade noga, alldeles tysta. När Lukas mamma pratat färdigt
tänkte de: ”Hur i helskotta ska man kunna börja nysta i detta?”

”Dektektivbyrån” – del 3
Hela kvällen låg Anton och Albin och pratade om lastbilsstölderna. Hur kunde
tjuvarna få reda på vad som fanns i släpen? Kaffe och kläder var ju värdefulla grejor,
men det kunde ju lika gärna vara toalettpapper, eller de kunde ju rentav stå tomma.
– Aha, sa Anton. Jag har löst det! De har någon på åkeriet som ringer och berättar.
Som är medbrottsling! Kalla mig Sherlock Holmes.
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– Eller Agaton Sax, sa Albin syrligt. Du menar att det finns en brottsling på farsans
åkeri. Nä, vi känner ju alla fem killarna, och dom är sjysta allihop. Inte skulle någon
där göra nåt sånt.
– Det kan vara värt att kolla upp i alla fall.
– Jo, men hur?
Nästa dag satt de på stadens lilla konditori och käkade bakelser. De kände mannen
som ägde det, så de fick gårdagens överblivna bakverk nästan gratis.
Plötsligt parkerades en snygg bil utanför. In på konditoriet steg en välklädd, för att
inte säga lyxigt, klädd man in och beställde en tårta. Anton och Albin tittade ut genom
fönstret, på bilen.
– En Ferrari! Den går loss på två millar minst, sa Anton.
Mannen gick ut och körde iväg. Då kom konditoriets ägare fram till bröderna:
– Konstigt! Han köpte en tårta för 150 kronor, och lämnade en femhundring. ”Det är
jämnt”, sa han. 350 spänn i dricks!
– Misstänkt! Vi skulle tagit bilnumret, sa Anton.
– Redan fixat, sa Albin och höll fram en liten lapp: XLD 782.
– Underbart, brorsan. Du stavade väl rätt?
– Är det tacken för att man är smart? sa Albin.

”Dektektivbyrån” – del 4
Så fort de kommit hem gick de in på Internet. På vägverkets hemsida såg de att man
kunde få information om vem som äger en viss bil, via sms.
De skrev in XLD 782 i Antons mobil och skickade till vägverket. Blixtsnabbt kom
svaret: Ferrari 612, ägare Lars-Ivan Larsson, Malmö.
Därefter gick de in på Eniros hemsida och sökte upp honom. Där stod hans
telefonnummer och adress.
– Hur gör vi nu? sa Anton.
– Vi ringer upp honom förstås, sa Albin som aldrig var rädd av sig. Ibland beundrade
Anton sin lillebror. Han var rätt tuff i alla fall. Eller var han bara dum i huvudet?
– Okej, men vad ska vi säga? Ska vi säga att vi är från Statistiska Centralbyrån och
gör en undersökning? Så kan vi kolla upp vad han jobbar med?
– Nä, det genomskådar han. Vi har ju inte ens kommit i målbrottet, och de har väl inte
ungar som ringer på Statistiska Centralbyrån. Jag ringer, jag hittar på något att säga.
Albin ringde upp mobilnumret. Efter 20 sekunder svarade en mansröst:
– Ja, det är Lasse.
– Eh…eh…Är det du som snott ett lastbilssläp fullt med kaffe? sa Albin.
Jaha, där rök den chansen, tänkte Anton. Nog för att lillebror var tuff, men det här var
väl det dummaste man kunde säga.
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Fast kanske inte. Först var det tyst i fem sekunder, sen kom följande svar från LarsIvan Larsson i Malmö:
– Vem fan e ni som ringer? Jag hör nog att det e små skitungar. Mina killar brukar
inte röra småungar, men jag e beredd att göra ett undantag denna gång. Jag ser nog
vilket nummer ni ringer från. Passa er jävligt noga!
Sen lade han på. Albin var lite skärrad, men Anton som hört allt (för Lars-Ivan skrek
rätt högt) sa lugnt:
– Det är han. Nu ska vi bara ta reda på vem som tipsat honom.

”Dektektivbyrån” – del 5
– Vi får kolla på farsans jobb, sa Anton. Vi kan vara med en dag och försöka komma
åt allas mobiler, för att se vilka nummer de ringt. De känner ju oss, så de är nog inte
misstänksamma.
Nästa fredag var de med på åkeriet där deras pappa arbetade. Nu skulle tipsaren
upptäckas! De hade sagt att de hade studiedag på skolan, och ingen fattade att de ljög.
De visste ju vilket nummer de letade efter – numret till Lars-Ivan Larsson. De hade
båda skrivit upp det mobilnumret på varsin lapp (mobilnummer är ju så långa).
Och vilket flyt de hade. Under dagens lopp lyckades de komma över alla pappas
kollegors mobiler. Medarbetarna verkade inte ha sån koll på dem. De verkade strö
dem kring sig, lite hur som helst. Det var bara farsan som hade sin i jackfickan hela
dagen.
De skrev i alla fall upp alla nummer som låg i mobilernas samtalslista. Även om det
inte var rätt nummer, så kunde det ju ändå ha en anknytning till Lars-Inge Larsson.
På kvällen satt de vid datorn, med Eniros hemsida framför sig.
– Äsch. Dom har ju bara ringt till släktingar och företag som anlitar åkeriet, sa de. Det
var väl för bra för att vara sant.
– Ska vi lägga ner den här skiten? sa Albin. Vi är ju inte ens säkra på att Lars-Inge
Larsson är en skummis. Man kan ju vara oförskämt rik ändå.
– Hmm, funderade Anton. Det är ju en mobil vi inte kollat än.
– Du menar … du menar … farsans?
– Jäpp. Eller ska vi skippa det? Han var ju så upprörd över stölden den där morgonen
när han pratade med morsan. Såvida inte …
– Just det. Såvida inte…
– Ah, vi kollar upp det. Mobilen ligger ju i hans jacka. Sen kan vi avföra honom från
misstankar. Bra va?
– Ja, jag tror det …

”Dektektivbyrån” – del 6
Anton och Albin var verkligen inte sugna på att kolla sin pappas telefon, men är man
detektiv så är man! Då måste sanningen fram.
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Mobilen låg i jackfickan. Pappa var nere i källaren. Albin tog fram mobilen, medan
Anton höll vakt vid källardörren. Han tryckte på knappen ”Samtal”, och vips kom
hela den senaste månadens ringda nummer upp. Nu hade de lärt sig Lars-Ivan
Larssons nummer utantill, och det fanns med i pappas mobil. Inte ett samtal – åtta
samtal!
Albin lade tillbaka mobilen, och gick fram till Anton.
– Kom, viskade han. Vi går upp.
De var chockade. De mådde illa. Deras pappa var en tjuv, eller i alla fall en
medbrottsling! Hur skulle de gå vidare? Ange sin pappa för polisen – aldrig. Glömma
hela saken? Nä, sånt glömmer man inte. Prata med sin pappa? Kanske.
– Vi får ta det med honom när mamma inte är hemma, sa Anton, och Albin nickade
tyst.
En kväll var det rätt tillfälle. Mamma var och storhandlade, och pappa satt vid TV:n.
Anton, som ju var storebror, tog mod till sig:
– Pappa.
– Mmm.
– Eh, vi vet vem som tipsat lastbilstjuvarna.
Pappa tittade på dem. Sen stängde han av TV:n. Sen var han tyst. I en timme, tyckte
bröderna, men kanske i en minut. Till sist sa han:
– Jag behövde pengarna. Jag tänkte köpa en alldeles ny moped till dig Anton, när du
fyller 15.
– Jag vill inte ha nån ny moped! Jag kan gå, eller cykla. Lova att du lägger av.
– Jag lovar. Jag skäms så. Tänker ni berätta det för någon?
– Inte ens för mamma!
– Tack! Förlåt mig.
Pappa grät stilla. Det hade de aldrig sett i hela sitt liv.
Nästa dag ändrade Albin och Anton texten på sin skylt: Där hade ju stått:
DETEKTIVBYRÅN. Vi löser mordgåtor, fångar bovar och hittar katter!
De ändrade det till:
DETEKTIVBYRÅN. Vi hittar katter.

Onda ögat – del 1
Elisa var säker på sin sak. Någon hade satt Onda Ögat på henne. Onda Ögat skulle
drabba henne med full kraft. Onda Ögat var det värsta som kunde hända någon.
Mormor visste allt om Onda Ögat.
– Akta dej för Onda Ögat. Om någon berömmer dig, måste du akta dig! Det betyder
nämligen tvärt om: att något hemskt kommer att hända.
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Och nu hade Marco sagt att hon var den snyggaste tjejen i klassen. Det var därför hon
kände sig så orolig. Förföljd, helt enkelt. Någon förföljde henne, vart hon gick. Någon
betraktade henne med onda ögon. Någon ville henne illa.
Elisa gick tvärs över skolgården med skolväskan tryckt mot bröstet. Hon såg sig
omkring åt alla håll. Skolgården var full av elever. Hon kände de flesta. Många var
hennes vänner. Men någonstans i mängden gömde sig fienden – med Onda Ögat!
Mormor hade verkligen varnat henne ända sedan hon var liten.
– Flickan är söt. Men säg det inte högt. Det betyder otur.
– Lilla Elisa kan redan läsa, men vi håller det hemligt, för säkerhets skull.
– Ta inte på dej för fina kläder, Elisa. Någon kan berömma dem och då är du illa ute!
Hon hade aktat sig och aktat sig. Haft håret hängande rakt. Inte sminkat sig. Haft
slitna jeans och T-shirt dag ut och dag in. Inte gjort sitt bästa på proven. Inte räckt upp
handen på lektionerna.
Men nu hade Marco berömt henne i alla fall, inför hela klassen. Inte underligt att hon
drabbats av Onda Ögat!
Elisa gick fram till sitt elevskåp och låste upp luckan. Förskräckt smällde hon igen
den. Hur såg det ut i hennes skåp? Fullständigt kaos! Ketchup och ägg på väggarna,
sönderrivna böcker, en handskriven lapp med AKTA DEJ JÄVLA HORA och mitt i
smeten ett stort stirrande öga av porslin!
Elisa backade två steg och öppnade försiktigt luckan igen. Hon slet till sig lappen och
ögat och låste luckan igen. Ner med lappen och ögat i väskan och såg sig om åt alla
håll. Hon anade en rörelse bakom sig. Man kunde bara hoppas att ingen hade sett!
Skoldagen var oändligt lång. Elisa höll sig för sig själv. Hon satt av lektionerna utan
att lyssna eller jobba. Hon stirrade envist ner i golvet. Framför allt undvek hon Marco.
Fast hon kände hans blick bränna på henne.
Äntligen var skoldagen slut och Elisa skyndade ut ur skolan. Hon plöjde målmedvetet
genom elevgängen på skolgården och flydde ut genom grindarna. Just när hon trodde
att hon klarat sig undan, kände hon en hand på sin axel

Onda ögat – del 2
Handen kramade hårt om hennes axel. Elisa vred sig som en mask och försökte
komma undan.
– Elisa! Stanna! Varför går du undan hela tiden?
Hon kände igen rösten. Det var Marcos. Elisa slutade inte gå. Hon ökade farten i
stället. Hon vägrade vända sig om och titta på honom.
– Elisa! Vad har jag gjort dej?
Hon gjorde ett häftigt ryck och han tappade taget om hennes axel. Hon slog med
väskan mot honom och började springa. Och han sprang naturligtvis efter. Hon hörde
hans häftiga andhämtning hela tiden.
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Inte förrän de var i Stadsparken hann han ifatt henne. Den här gången tänkte han inte
släppa taget. Han höll henne i båda axlarna och försökte vända henne mot sig. Och nu
orkade hon inte längre. Tårarna sprutade ur ögonen och hon hörde sig själv kvida:
– Du förstår inte. Onda Ögat...
– Onda vaddå? Han lät uppriktigt förvånad. Ont i ögat?
– Du begriper ingenting! Låt mig vara!
– Aldrig i livet. Nu berättar du för mej!
Elisa ville inget hellre. Hon ville verkligen berätta för någon om Onda Ögat. Men inte
för Marco! Det var ju han som satt igång alltihop med sitt sliskiga smicker. Säkert var
det han som vandaliserat hennes skåp också. Han ville henne bara illa. Ont. Onda
Ögat.
Det rasslade till på grusgången och ett par killar kom cyklande i full fart. De sladdade
till, när de såg Elisa och Marco och stannade och flinade.
– Där har vi kärleksparet. Stör vi? Precis när du skulle sätta igång med din JÄVLA
HORA? Marco, din ÅSNA, ta inte i horan. Akta dej för henne!
En av killarna slet till sig Elisas väska och så rasslade de vidare på sina cyklar.
– Där hör du! Rör mej inte! Försvinn!
Elisa höjde handen mot Marco, som hade släppt taget om hennes axlar.
– Nu har jag ingen väska längre. Ingen plånbok. Ingen mobil. Inga matteböcker. Tack,
tack, tack! Kan jag be att få gå nu?
Marco stod som en idiot med armarna hängande efter sidorna.
– Men Elisa, jag vill dej inget illa. Jag rår väl inte för vad de där snorvalparna gör?
– Nej. Det räcker om du tar ansvar för dina egna handlingar.
Elisa vände helt om och gick med raska steg inåt parken. Marco stod kvar och tittade
efter henne.
En skugga rörde sig bakom buskarna. En liten kvist knäcktes och Marco ryckte till.
Han vred på huvudet och spanade in bland buskarna. Någon fanns där bakom. Någon
som sett och hört alltihop.

Onda ögat – del 3
Elisa gick raka vägen in på sitt rum och stängde dörren efter sig. Hon slängde sig på
sängen och stirrade upp i taket.
Vilken röra! Elevskåpet nedkladdat. Böckerna sönderrivna. Hotfull lapp och ännu
hotfullare: Onda Ögat i porslin. Väskan med innehåll borta. Och så Marco, denne
supertönt som fjäskade för henne. Eller var han kanske hennes fiende nummer ett?
Och så var det matteläxan. Utan matteböcker. Fast det var faktiskt en världslig sak.
Elisa satte på sig lurarna och lät musiken strömma in i hjärnan. Efter en stund sov
hon.
¤
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Marco stod helt stilla på sin grusgång. Han tänkte vänta ut busksmygaren. Hade
någon följt efter dem till parken och i så fall varför? Och vad hade Elisa pratat om för
öga?
Ett spanande öga? Var hon förföljd? I så fall visste han en som skulle försvara henne
till sista blodsdroppen! Bara hon inte stötte bort honom så där. Vad var det för fel?
Varför tålde hon honom inte? Han gillade ju henne! Hon var söt, hon var smart, men
hon var ju så undvikande. Ingen fick komma nära henne.
Hoppsan! Här stod han och drömde sig bort. Marco glodde argt mot buskarna. Där
var knäpp tyst. Marco tog ett par bestämda steg och klev in bland buskarna.
– Hallå! Vem där? ropade han ilsket. Kom fram! Visa dej, fegis!
Marco böjde grenarna hit och dit. Han gick från buske till buske. Han kände sig dum.
JA, han var en ÅSNA! Det var helt folktomt i buskarna. Inte en kotte där. Marco gick
långsamt hemåt.
¤
Och så var det då matteläxan. Marco la upp böckerna på sitt skrivbord. Han slog upp
rätt sida och tittade igenom uppgifterna.
Han tänkte på Elisa. Så tog han boken och gick till skrivaren, la in boken under
scannern och kopierade ut uppgifterna. Han kollade i elevkatalogen efter Elisas
adress. Sedan stoppade han pappret med matteuppgifterna i fickan och hämtade
cykeln i förrådet.
Marco ringde på dörrklockan till Elisas lägenhet. En gammal gråhårig dam kom och
öppnade. Marco blev visad in i lägenheten och den gamla damen gick och knackade
på en stängd dörr. Dörren öppnades och där stod Elisa, nyvaken, rödögd och rufsig.
– Nej! Elisa backade in i rummet igen och slog igen dörren.
Den gamla damen tittade beklagande på Marco.
– Denna flicka! klagade hon. Inte uppföra sig bra. Vänta lite.
Hon ryckte häftigt i dörrhandtaget. Dörren var låst.
– Vad jag göra? Denna flicka! Inte bra! Säkert Onda Ögat göra henne tokig.
Damen skakade på sitt gråa huvud.
– Sitt, herren, sitt! Hon pekade på en blommig fåtölj.
Marco satte sig tveksamt.
– Jag skulle bara lämna det här, sa han och sträckte fram mattepappret.

Onda ögat – del 4
Marco cyklade långsamt hemåt. Han hoppades att Elisas gamla mormor skulle ge
henne mattepappret. Och att Elisa skulle bli glad och förstå att han ville henne väl.
Vad var det egentligen fråga om? Onda Ögat? Han hade en svag aning om att han
hört talas om det. Hem och googla på ”Onda Ögat”. Det var vad han skulle göra.
¤
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Elisa satt med mattepappret i handen. Mormor skällde och gormade.
– Sluta! Elisa brukade inte avbryta mormor, men nu stod hon inte ut längre.
– Sluta nu, mormor! Någon har satt Onda Ögat på mej och det är Marcos fel.
– Onda Ögat! Jag visste det!
Mormor vred sina händer och fortsatte:
– Lilla barn, jag ska skydda dej!
– Det kan du inte, mormor! Detta är utanför din kontroll. Jag måste klara det själv.
Elisa reste sig och gick in på sitt rum med mattepappret. Hon låste efter sig och sjönk
ihop på sängen.
¤
Marco stirrade på dataskärmen. Var detta möjligt?
”Onda Ögat är en mental stark energi, som sänds från en person till en annan. Den
som får Onda Ögat på sig, kan få det genom förtal eller smicker. Onda Ögat kan
skapa implantat i människor, som får till följd att de börjar må dåligt”
Eller var det så här:
”Tron på Onda Ögat är en antik vidskepelse, som återfinns i många kulturer, framför
allt i länderna omkring Medelhavet. I folktron är Onda Ögat en slags negativ kraft.
Om man stirrar för länge på en person, kan man skada henne med onda krafter.”
Marco skrev ut sidorna med uppgifter om Onda Ögat. Han bläddrade och läste och
funderade. Kunde Onda Ögat vara verkligt eller var det bara vidskepelse? Själv var
Marco säker på att det var vidskepelse, men många andra verkade tro något annat.
Kanske var Elisa en av dem som verkligen trodde på Onda Ögat. Och av någon
anledning var hon rädd för Onda Ögat just nu. Något eller någon hade skrämt henne.
Han måste ta reda på vad som hänt och bevisa för henne att Onda Ögat bara är
fantasi!
Länderna kring Medelhavet! Visst var Elisas familj från Grekland. Mormor!
Naturligtvis var det mormor som skrämt upp henne! Dumma gamla tant, du kommer
att förstöra Elisas framtid!
Marco slog upp Elisas telefonnummer i elevkatalogen. En mansröst svarade. När
Marco frågade efter Elisa, hördes bara ett klick, när mannen la på.
– Nä, nu går det för långt! röt Marco för sig själv.
– I morgon ska de få se på andra bullar!

Onda ögat – del 5
Elisa tog genvägen genom parken. Hon måste ju till skolan, även om det kändes
motigt. Det kändes hemskt. Det kändes förskräckligt. Hon var rädd. Vem hade
kommit in i hennes elevskåp igår? Vem hade kunnat öppna utan att bryta sönder
låset? Vem hade förstört hennes böcker och kladdat ner? Vem hade lagt dit Onda
Ögat och skrivit den vidriga lappen? Hon måste få svar på sina frågor. Hur skulle hon
klara det på egen hand?
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Innan hon var ute ur parken, gick plötsligt Marco vid hennes sida. Hennes första tanke
var att rusa ifrån honom, men något fick henne att stanna kvar. Han såg snäll och
omtänksam ut. Kanske var det han, som skulle hjälpa henne att lösa gåtan? Ja, hon
skulle ge honom en chans! Även om det kanske var hans fel, att alltihop hade satt
igång.
Marco var noga med att inte röra vid Elisa. Istället började han försiktigt prata med
henne.
– Jag har tagit reda på en del om Onda Ögat, sa han. Jag vill hjälpa dej, Elisa.
Elisa snyftade till.
– Du vet i alla fall inte allt, snorade hon.
– Vad är det jag inte vet? undrade Marco.
Och så berättade Elisa om elevskåpet.
– Vem kunde komma in i skåpet utan att ha sönder låset? Vem ville riva sönder mina
böcker och kladda ner? Vem skrev lappen med det dumma hotet? Vem kände till
Onda Ögat och hade ett porslinsöga att lägga dit?
Marco lyssnade och fortsatte frågandet.
– Dom där cyklande killarna, visste dom något om lappen? Dom sa ju samma ord som
stod på den. Och vem var det som smög på oss i Stadsparken? Och förresten, vad vet
din mormor om Onda Ögat?
Elisa stod stilla och tänkte.
– Vi har en fråga kvar, sa hon. Du sa att jag var snygg. Varför gjorde du det?
Marco kunde inte låta bli att le.
– För att du är det, sa han. Tro bara inte att det var det som satte igång alltihop.
Elisa försökte låta bli att le tillbaka.
– Jag tror vad jag vill, sa hon och började gå mot skolan.

Onda ögat – del 6
Elisa öppnade inte sitt elevskåp. Hon klarade av hela skoldagen genom att titta i
andras böcker. Matteläxan hade hon fixat tack vare Marcos papper.
När skoldagen var slut träffades Elisa och Marco i parken. De väntade där en timme,
innan de återvände till skolan.
Elisa satte nyckeln i låset till sitt skåp. Marco väntade spänt på att få se förödelsen.
Förbluffade stirrade de in i ett tomt och rent elevskåp.
¤
Elisa vill sjunka genom golvet. Vad skulle Marco tro? Att hon hittat på alltihop?
Marco tittade frågande på Elisa. Tankarna vimsade runt i skallen på honom. Hade hon
fantiserat ihop allt?
– Elisa, sa han tyst. Var har du lappen och ögat?
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– De låg ju i väskan som småglina snodde! Elisa var gråtfärdig. Alla bevis var borta!
Hon anade en rörelse bakom klädhängarna, men orkade inte reagera. Marco däremot
fick fart på fötterna och rusade i rörelsens riktning. Någon blev helt uppenbart
överraskad och rusade i full fart genom korridoren med Marco tätt efter sig. Elisa
kastade sig iväg efter dem.
Marco trodde på henne i alla fall! Annars hade han inte brytt sig om smygaren. Nu
gällde det att hänga på och få fast den uslingen – vem det nu var!
I änden av korridoren stod Marco och såg sig förvirrat omkring. Den flyende skuggan
hade plötsligt bara försvunnit. Var alltihop bara inbillning? Nej, någon hade verkligen
sprungit framför honom längs hela korridoren. En man, var det. En vuxen man. En
man som hade smugit på dem och sedan flytt och bara försvunnit. Det verkade nästan
övernaturligt!
Elisa tittade på Marco.
– Tror du på mej? viskade hon.
– Ja, svarade Marco andlöst. Jag tror på dej.
¤
Elisa och Marco gick långsamt genom parken och vände och vred på den
egendomliga historien. Vem var mannen i korridoren? Vem hade städat skåpet? Vad
hade de cyklande småkillarna för betydelse? Vad var Onda Ögat egentligen? Fantasi
eller verklighet?
När de skildes utanför parken, kände Elisa en stor lättnad av att ha någon att dela
problemen med. Marco ville henne inget illa. Hon kände att hon hade en vän att lita
på.

Onda ögat – del 7
Det var inte lätt att gå i skolan utan böcker. Elisa gick till vaktmästeriet för att titta
efter begagnade böcker som fanns till utlåning. Vaktmästaren följde henne med
blicken, när hon valde bland böckerna.
– Och var har du gjort av dina egna böcker, då? frågade han och såg sliskig ut.
– Det har du väl inget med att göra, snäste Elisa. Hon blev galen på den sliskige och
flirtige vaktmästaren. Snabbt valde hon ut några böcker och vände sig för att gå.
– Åja, inte så bråttom, sliskade vaktisen och vred om nyckeln i låset innan Elisa hann
ut.
Han stoppade demonstrativt nyckeln i fickan.
– Du svarar ganska ohyfsat, tycker jag. Jag tror du behöver lära dej lite artighet.
Vaktmästaren kom läskigt nära och Elisa backade förskräckt ända tills hon stod som
klistrad mot väggen. Hon stirrade på mannen hon hade framför sig och kände ett stort
äckel inför honom.
– Öppna och släpp ut mej, viskade hon. Annars skriker jag.
– Det tror jag inte, sa mannen och la sin stora hand över hennes näsa och mun.
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Elisa kände hur benen vek sig under henne. Hon bara sjönk ihop på golvet.

Engelskläraren tittade på klockan.
– Vi saknar en elev, sa han. Vet någon var Elisa är?
– Hon skulle hämta böcker, svarade någon i klassen. Hon kommer nog snart.
– Vi börjar utan henne, sa läraren och började genomgången av ett nytt kapitel.
Marco försökte hänga med. Men hela tiden undrade han vart Elisa tagit vägen. Till
slut reste han sig och lämnade klassrummet.
Marco stod i korridoren. Hämta böcker? Hon hade ju inga böcker. Var hämtar man
då? Hos vaktis. Med bestämda steg gick han mot vaktmästeriet. Han tog i dörren.
Stängt. Vart hade hon då gått? Han gick igenom nästa korridor. Och nästa. Han
kollade på toaletterna. Bara en var upptagen. Han ryckte i handtaget.
– Stick! Jag skiter! sa en vresig röst, som inte var Elisas.
Marco tog en sväng på skolgården. Och så in i skolan igen. I samma stund ringde det
ut. Folk strömmade ut från klassrummen. Och där gick killarna som ryckt Elisas
väska! Marco flög på dem.
– Nu, era jävlar, har jag er! Hit med Elisas grejer! Annars stryper jag er!
Han fattade inte själv var han fick all vrede ifrån. Han hade turen att få tag i deras
tröjor. Nu ruskade han om dem ordentligt. Han kände ett härligt övertag.
– Hit med väskan era småskitar! Och så erkänner ni alla era dumheter mot Elisa! Och
ber om ursäkt! Tusen gånger!
Killarna vred på sig. Folk samlades runt omkring.
– Heja Marco! Ge dom bara! Dom ställer jämt till trubbel!
Killarna hade ingen chans att komma undan.
– Du ska få väskan, kved den ene. Jag har den hemma. Släpp oss, så ska du få den!
Det var åtminstone tjugo personer, som följde killarna hem för att se, när de lämnade
tillbaka väskan. Under promenaden höll Marco killarna i nackskinnet och fortsatte
förhöret:
– Hur kom ni in i Elisas skåp? Vad menar ni med att hota henne? Vad var det för
vansinnig idé att lägga dit ett öga?
Killarna snubblade framåt.
– Vaddå hennes skåp? Vi har inte varit i hennes skåp! Vaddå hota? Vaddå öga?
3 En av killarna har gömt Elisas väska i sitt skåp i skolan.

Onda ögat – del 8
Marco tog emot väskan och kollade innehållet. Allt fanns kvar: Böcker. Plånbok.
Mobil. Papperslapp. Ett stort porslinsöga.
Killarna var gråtfärdiga.
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– Allt finns kvar. Ta väskan. Ge den till Elisa. Vi har inte gjort något annat. Vi förstår
inte vad du snackar om. Lappen och ögat är ju läskiga. Vi har inget med dom att göra!
Marco gav sig inte så lätt. Han tryckte ner killarna i gräset och fortsatte sitt förhör.
Svansen med nyfikna började troppa av. Snart var de ensamma kvar.
Marco började inse att killarna var oskyldiga till allt utom väskryckningen. Plötsligt
fick han en idé.
– Mötte ni någon i parken, när ni snott väskan? frågade han.
– Ingen särskild.
– Tänk efter nu! Någon som smög bland buskarna?
– Kanske.
– Och vem var det, kanske?
– Han liknade faktiskt vaktis.
– Vaktis? Smög han i buskarna?
– Ja, det kan man väl säja. Han gick i alla fall inte på grusgången. Och han gick inte
heller. Han mera liksom joggade.
Marco släppte killarna. Vaktmästaren? Hade han något med detta att göra? Lite
speciell var han kanske. Men ändå?
Fast vem har nyckel till alla skåpen, om inte vaktis? Och vem vet vad speciella
gubbar kan få för sig?
Marco sprang. Å, vad han sprang. Han slängde Elisas väska över axeln och sprang för
allt vad han var värd.
Med ett ryck slet han upp dörren till vaktmästeriet. Nu var den olåst. Vid sitt
skrivbord satt vaktisen med läsglasögonen på. Han tittade upp över glasögonkanten.
– Men se, Marco! sa han. Så bråttom man kan ha då! Vad kan jag stå till tjänst med?
– Elisa, väste Marco andfådd, var är Elisa?
– Vem talar du om? Vaktisen tog av glasögonen och log mot Marco.
– Hon kom hit för att låna böcker. Det vet du mycket väl. Men var är hon nu?
– Jaså, hon. Söt flicka. Är ni ihop?
– Var är hon?
– Min käre Marco. Det kan jag inte upplysa dej om. Sätt dej ner och vila lite. Du
verkar så uppstressad.
Marco stirrade på vaktmästaren. Spelade han bra teater eller var han verkligen helt
ovetande? Marco måste ta reda på vilket. Så han satte sig på stolen mitt emot
vaktisens skrivbord och andades ut.
– Fint, sa vaktis, lugn och fin. Nu kan vi ha det lite fint tillsammans.
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Onda ögat – del 9
Marco kände ett visst obehag. Vaktisens blick brände på honom. Vad var det med
honom egentligen? Vaktisen reste sig långsamt och som i förbigående låste han
dörren.
– Du behöver spänna av lite, sa han milt och la sin ena hand på Marcos nacke.
Marco rös och ville skaka av sig handen. Men den var stor och stark och höll sig kvar.
Den andra handen strök över hans hår.
– Mjukt och underbart hår, sliskade vaktisen och i samma ögonblick förstod Marco
vad det var han utsattes för. Gubben var pedofil! Gubben var alltså pedofil – om nu
Marco fortfarande var att betrakta som ett barn!
Marco flög upp från stolen och slog vilt omkring sig. Vaktisen tog nya grepp för att
tvinga ner honom på stolen igen. Det hela urartade till ett slagsmål. Marco var ung
och smidig. Vaktisen var tung och stark. Mitt under slagsmålet gav Marco upp ett
vansinnigt vrål och hoppades av allt hjärta att någon i byggnaden skulle höra det.
Vaktisen svarade med att knocka Marcos huvud mot skrivbordet och det var det sista
Marco kom ihåg.
När Marco vaknade igen, var det mörkt omkring honom. Var var han? Han
ansträngde sig för att komma ihåg. Javisst, vaktisen. Slagsmål. Elisa!!!!
Han reste sig på vingliga ben och trevade sig fram till en dörr. Där fanns
strömbrytaren.
Han tände och såg att han fortfarande var på vaktmästeriet. I fåtöljen i hörnet satt
vaktisen och sov med ett leende på läpparna. Marco ville knappt se på honom. En
fånig idiot, det var vad han var.
Och säkert hade han gjort något hemskt med Elisa! Han måste hitta henne. NU!
Han rörde sig med största försiktighet. Bra att gubben sov. Det kunde han gärna
fortsätta med. Nyckeln hade han förstås i fickan. Den behövde Marco. Oj, vad han
behövde den!
Sakta förde han ner handen i vaktisens byxficka. Måtte han sova hårt. Jodå och
leendet blev ännu bredare i vaktisens ansikte, när Marco trevade runt i fickan.
Äckelgubbe, flina lagom! Flina lagom, när du åker dit! Nyckeln. Nej, nycklarna!
Marco höll två nycklar i sin hand. Den ena passade i huvuddörren, men vart gick den
andra? Till garderoben. Marco öppnade försiktigt den smala garderobsdörren. Han
kastade sig kvidande ner på knä och tog Elisa i sin famn. För därinne satt hon!
Bunden till händer och fötter och med munnen övertejpad. Hon bara ramlade ut i hans
famn.
I samma stund öppnades huvuddörren och en städvagn rullades in. Städerskan såg sig
undrande omkring. Vaktmästaren slog förvirrad upp ögonen och flög upp ur fåtöljen.
Marco slet hårdhänt av Elisa tejpen och rusade mot vaktmästaren. Städerskan var ett
under av intelligens och fattningsförmåga. Hon greppade raskt fönsterputsflaskan och
sprayade innehållet rakt i synen på vaktisen.

Onda ögat – del 10
– Det var inte dej han ville ha, sa Marco till Elisa. Det var mej. Han ville skrämma
bort dej från mej.
© 2017 Läsportalen HB och Universal Learning Games ULG AB
Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten

36

Kopiering tillåten

– Hur visste han något om Onda Ögat? funderade Elisa. Kanske kommer hans familj
också från något av ”länderna kring Medelhavet”. Och så visste han att min familj är
från Grekland och gissade att jag skulle bli rädd för Onda Ögat.
– Var hade han fått tag på porslinsögat, tror du? undrade Marco.
– I någon souvenirbutik neråt Medelhavet. Man kan göra pengar på vad som helst.
– Elisa. Jag måste få fråga en sak. Vad gjorde han med dej innan han stoppade in dej i
garderoben?
– Ingenting. Han ville inte göra något med tjejer, sa han. Han ville bara skrämma mej.
– Han var i alla fall knäpp i skallen. Tur att städerskan kom i rättan tid. Vilken action!
Fullt ös med fönsterputsen bara och så var han ur spel!
Elisa och Marco gick genom parken. De gick hand i hand. De kände värmen från
varandras händer strömma genom deras kroppar. Onda Ögat – piss off!!
Det rasslade till i gruset och cykelkillarna sladdade runt dem ett varv. De slängde sin
cyklar vid sidan om grusgången och tittade skamset mot Elisa och Marco.
– Hrm, sa den ene.
– Tjena, sa den andre.
– Läget? sa den förste.
– Lugnt, va? sa den andre.
Ja, nu var det lugnt. Lugnt och skönt. Inget Ont Öga att fundera över. Ingen vaktis att
akta sig för. Inga väskryckande killar, heller.
– Felåt, sa en av killarna. Vi menade inget. Inget alls. Det kändes helkasst att ha din
väska hemma. Och att vi hade sagt som det stod på lappen. Det var ju bara en
tillfällighet. En dum tillfällighet.
– Kan vi göra nåt för er som kompensation, menar jag, sa den andre.
– Ja, sa Elisa och log med hela ansiktet. Stick! Piss off!
Och så slog hon armarna om Marco.
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