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Kapitel 11 

I vilket det visar sig vara bra ibland att tjuvlyssna 

Blixten satt uppe på skorstenen och samlade krafter. Det hade varit jobbigt att ta sig upp 
genom den sotiga rökgången. Hade det inte varit för att han var så orolig för Jaja hade 
han nog aldrig försökt. Men nu var han uppe och det var dags att susa vidare. 

Han hittade återvinningscentralen precis där Magister Precis hade sagt att den skulle ligga. 

"Jaja!", ropade Blixten. "Jaja, är du där?" Det var alldeles tyst. Han zick-zackade över 
varenda container för säkerhets skull. Det kunde ju hända att personalen slängt fel… att 
Jaja hamnat bland byggavfall eller elektronikskrot. Blixten ropade och ropade, men ingen 
svarade. 

Men det var något som pep under containern med trädgårdsavfall. Blixten tog sig 
närmare.  Han höll andan och lyssnade.  

"Låt bli mitt käk! Ha´ru inge´käk hemma", pep en gäll ilsken röst. "Båda två är mina." 

"Jag behöver bara en tugga… bara en liten tugga", gnällde en annan pipig röst. 

Det var två råttor som stod på varsin sida om ett par halvruttna äpplen. 

"Okej. Du kan ta en tugga på det här sura... men bara en tugga." 

"Det var snällt… väldigt snällt. Jag har just flyttat hit … eller flytt hit skulle man kunna 
säga. Jag kommer från en olaglig sophög i en bergsskreva." 

"Den har jag hört talas om. Det lär ju vara ett fantastiskt ställe, där folk slänger massor av 
godsaker. Här är det så´n ordning nuförtiden att man knappt överlever."  

"Ja, bergsskrevan var en helt underbar plats för en råtta… jag hade alltid skafferiet fullt. 
Kycklingben, revbensspjäll, potatissallad, korv, mackor..." 

"Hur kan man sticka från ett så´nt paradis? Va´re nån som la ut gift?" 

"Nej, men mitt hem krossades idag. Helt plötsligt ... Jag låg och gnagde på ett läckert 
gammalt kycklingben, då... pang bara! Ett stort klot dunsade rakt genom taket på mitt hus. 
Det var rena turen att jag inte fick det i huvudet. Det såg ut som en stor apelsin." 

"Det kanske var en apelsin?" 

"Nej det var större och alldeles hårt. En bomb… tänkte jag… en bomb som… ja, du 
fattar … en BOMB!! Så jag ut genom en bakdörr… jag menar en bomb kan ju smälla när 
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som helst. Hela sophögen kunde flyga i luften… eh, man kan möjligen inte få en liten 
tugga till?" 

"Visst, visst, ta hela äpplet. Hrrm, jag är glad att du kom hit till mig." 

"Är du?" 

"Jo, för om du talar om var den där bergsskrevan ligger, så skulle jag kunna kila dit och se 
till att ingen plundrar ditt skafferi. Vi talar om berget där museet ligger, eller hur." 

"Man ser inte sophögen från museet. Den ligger liksom bakom…” 

Blixten gav sig inte tid att lyssna mer. Han pilade iväg mot museiberget. Skrevan med alla 
soporna var inte svår att hitta. Det stank om den på långt håll. Men Jaja såg han inte till 
och inte svarade hon när han ropade. Han kikade till och med ner genom ett gammalt 
rostigt rör, som stack upp ur bråten, fast han förstod att Jaja var alldeles för stor för att ha 
trillat ner genom det. Blixten var så trött och besviken att han smällde till röret så hårt han 
kunde. ”Booiing”, sa det.  

"Vilken fin klang", sa en röst ur röret. "Det var Jajas röst." 

"Jaja! Är du inne i röret!" skrek Blixten. 

"Är det du Blixten? Jag sitter fast i en håla och kan inte komma upp", sa Jaja."Förut kunde 
jag se himlen ovanför mig, men nu ser jag ingenting. Nå´n har täppt för öppningen. Jag 
ser bara en liten springa med ljus." 

"Jag orkar inte dra upp dig själv", sa Blixten, " men det är snart ljust. Då kommer jag 
tillbaka med alla vännerna." 

"Jättebra", sa Jaja, "då hinner jag tänka ut nå´t fint att säga när jag är färdigräddad". 

Så här kan man göra 

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

-Talrör 

Undersök vad som händer när man pratar genom ett rör.   

- Djur på en soptipp 

Hur lever råttor? Vad äter de? Var bor de? Hur många ungar får de?  

Finns det andra djur som lever på skräp som människor slänger i naturen? 


