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Kapitel 10 

I vilket det händer något förfärligt 

Det började med att någon slängde en engångsgrill, några ölburkar och lite matrester i en 
undanskymd skreva i berget ovanför museet. Sedan fyllde andra på med plastpåsar och 
engångsmuggar och annat skräp de inte ville ta med hem när de ätit picknic- på berget. 
Sophögen växte. Det är ju ändå så mycket skräp där, så litet mer kan väl inte spela någon 
roll tänkte de som bodde i närheten och bar dit gamla dammsugare, trasiga stolar och 
radioapparater. Till slut hade klyftan förvandlats till ett berg av skräp.  

En dag kom det en man till museet och frågade om de hade några gamla motordelar han 
kunde få. Han hade en tändkulemotor i sin båt och behövde reservdelar.  

"Det står en låda där borta i hörnet, som vi tänkte köra till återvinningscentralen när vi får 
tid", sa museichefen. "Ta hela lådan och plocka ut det du vill ha." 

Mannen tackade och lastade in lådan i sin bil. Han hittade ett par saker som han behövde. 
Resten slängde han i skrevan på berget. 

När museipersonalen gått hem för dagen ropade Idérika på Blixten. 

"Kan du som är snabb hämta alla vännerna", sa hon. "Jag har fått en idé som jag vill att 
alla ska höra." 

Blixten hämtade Mammadamm, som vilade under sin bokhylla. Han hämtade Idérik som 
satt och tittade på ritningar på kontoret. Han hämtade Magister Precis från hans låda inne 
i verkstan. Han hämtade Nänä som stod och sov lutad mot en vägg i den stora pack-
hallen, men Jaja kunde han inte hitta.  

"Ligger hon inte i den där lådan med gamla reservdelar i förrådet?", sa Mammadam. "Hon 
brukar gömma sig där på dagarna." 

Blixten ilade iväg till förrådet. Han såg snopen ut när han kom tillbaka. 

"Jag kan inte hitta någon låda", sa han. Alla vännerna följde med honom tillbaka till 
förrådet. Där lådan hade stått var bara ett stort fyrkantigt märke på golvet. 

Lådan var borta. Vännerna letade igenom hela fabriken. I varenda skrubb, i vartenda skåp, 
bakom varenda maskin letade de, men Jaja fanns ingenstans.  

"Personalen kanske har kört hela lådan till återvinningscentralen", sa Mammadamm. 
"Dom har pratat i flera år om att göra det. Vi får ta oss ner till centralen och se om hon 
ligger i containern för metallskrot." 
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"Det är bara ett problem", sa Nänä. "Alla dörrar är låsta. "Vi kan inte ta oss ut förrän 
personalen kommer i morgon."  

"Men då kan det vara för sent", sa Mammadamm. "Då kan containern vara bortkörd till 
något smältverk." 

"Det finns en väg ut", sa Blixten. 

"Alla dörrar och fönster är stängda", sa Magister Precis. "Det kontrollerar personalen 
mycket noga varje kväll." 

"Men jag kom in ändå", sa Blixten, "och där man kan komma in kan man komma ut. Tala 
bara om var den där sopstället ligger så sticker jag." 

Magister Precis ritade en karta och förklarade för Blixten hur han skulle hitta till 
sopstationen.  

"Tror du verkligen att du kan ta dig upp genom den där höga skorstenen", sa 
Mammadamm ängsligt.  

"Om jag inte försöker får jag aldrig veta", sa Blixten. Han tog sats och försvann in i den 
sotiga skorstenen. 

Så här kan man göra 

Några tips på vad du och dina elever kan göra tillsammans. 

- Återvinningscentralen 

Ta reda på var man kan lämna skräp för återvinning i er kommun. 

Ta reda på hur man sorterar soporna där. 

- Sop-problem 

Vad säger Nänä om att slänga sopor i naturen. Vilka problem kan det ställa till med? 

Gör bilder som visar vad som kan hända. 


