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Kapitel 12 

I vilket vännerna behöver hjälp 

 När museet öppnade lyckades Vännerna smyga sig ut och upp till sophögen utan att bli 

upptäckta. 

"Det är där hon är", sa Blixten och pekade, "under röret som sticker upp där borta." 

"Det vet vi inte", sa Magister Precis. "Hon kan vara var som helst. Ni vet väl hur talrör 
fungerar?" 

"Nej, det gör vi inte och just nu vill vi inte veta det heller. Just nu måste vi koncentrera 
oss på det problem vi har att lösa", sa Jaja. 

"Kan du se färgen på det där som ligger över öppningen på hålan", ropade Blixten ner i 
röret. 

"Det ser bara mörkt ut här nerifrån", svarade Jaja, "men just vid ljusspringan verkar det 
vara litet blått." 

Blixten såg sig omkring. Flera meter från rörstumpen hade någon vräkt ut en kasse med 
böcker. En av böckerna var blå. Men det lät ju som om Jaja låg precis där det rostiga röret 
stack upp. Blixten susade ändå bort och knackade på boken.  

"Hör du att jag knackar?" ropade han till Jaja.  Hon svarade inte. "Här är hon inte", sa 
Blixten, "då skulle hon ha svarat." 

"Som jag sa nyss", sa magister Precis, "talrör fungera på så sätt att…!” 

"Du får föreläsa om talrör så mycket du vill när Jaja är hemma i säkerhet igen", snäste 
Mammadamm, men nu måste vi alla hjälpa till att lista ut var hon är under all den här 
bråten!" 

Magister Precis hade aldrig hört Mammadamm snäsa förut. Han gick och satte sig borta 
vid röret och satt där och mumlade. Alla andra gick runt och ropade och letade. 

"Knacka på den blå boken igen", ropade Magister Precis. Blixten gjorde som han sa, fast 
han inte förstod vad det skulle vara bra för. 

"Hålan är under den boken", sa Magister Precis. 

"Varför tror du det?" undrade Blixten. 

"Jag tror inte. Jag vet." 



Blixten och hans Vänner – kapitel   12

© Margareta Lindberg 2 

"Hur då?" 

"Jaja sa att hon hörde att ni knackade ovanför huvudet på henne." 

"Men förra gången jag knackade sa hon ingenting. " 

"Det vet du inte." 

"Jag hörde inget."  

"Det är inte samma sak som att hon inte sa något." 

"Jag fattar ingenting", sa Blixten. 

"Sluta tjafsa nu och kom hit och hjälpt till att skjuta undan boken", ropade Mammadamm. 
Jaja är här under. Vi kan se henne genom en liten springa mellan boken och kanten av 
hålet." 

Alla knuffade och allt vad de orkade, men boken var för tung för att de skulle kunna 
rubba den.  

"Även om vi skulle få undan boken så orkar vi inte dra upp henne ur hålet", sa Nänä. 

"Men upp måste hon", sa Mammadamm. "Vi behöver Jaja. Om vi inte har någon som ser 
vad som är kul och nyttigt och bra så förstår jag inte hur vi ska klara oss." 

Alla tittade förhoppningsfullt på Idérik och Idérika, men de stod tysta. Det blixtrade inte i 
deras huvudknoppar. 

"Jag har inga idéer", sa Idérik. "Det är alldeles tomt här inne." Han knackade på sitt 
lamphuvud".   

"Jag är så ledsen och orolig att det känns som om jag aldrig kommer att få några idéer 
mer", sa Idérika.  

"Jag vet inte heller vad vi ska ta oss till", sa Magister Precis. 

"Nä, som sagt", sa Nänä. "Vi orkar inte." 

"Nämen hör ni inte själva hur ni låter!" skrek Blixten. "Jag kan inte. Jag har inga idéer. Jag 
vet inte. Jag orkar inte", härmade han   

"Men vad ska vi säga då?" 

"Vi behöver litet hjälp", sa Blixten. "Det är vad vi ska säga. När vi inte kan, eller vet eller 
orkar ska vi säga: Vi behöver hjälp!"  

"Vilka ska vi säga det till?" frågade Mammadamm. 
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"Till några som är smarta och påhittiga förstås", sa Blixten. 

Så här kan man göra 

Ladda ner meddelandet på nästa sida och visar det för eleverna. (Ännu bättre är om du 

skriver om det på en gammal tidning eller ett gammalt reklamblad från tippen.)  
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HEJ 

VI HAR EN RÄTT SÅ TUNG KOMPIS SOM HAR TRILLAT NER I EN HÅLA PÅ EN 

OLAGLIG SOPTIPP.    

ÖVER ÖPPNINGEN TILL HÅLAN LIGGER EN TUNG BOK. sOM VI MÅSTE DRA ÅT 

SIDAN.  

VÅR KOMPIS KAN INTE TA SIG UPP SJÄLV UR HÅLAN OCH VI ORKAR INTE DRA 

UPP HENNE.   

FINNS DET NÅGOT TRICK NÄR MAN SKA DRA OCH LYFTA TUNGA SAKER?  

VI ÄR SEX STYCKEN SOM KAN LYFTA OCH DRA, MEN VI ÄR INTE SÅ STARKA. 

VI BEHÖVER SVAR INOM EN VECKA. SEN KAN DET VAR FÖR SENT FÖR DÅ SKA 

S OPTIPPEN BORT. DET HAR STÅTT I TIDNINGEN.  

OM NI HAR IDÉER KAN NI VÄL TESTA DEM OCH SE´N SKRIVA OCH BERÄTTA. 

NI KAN BARA LÄGGA DET NI SKRIVIT I FÖNSTRET SÅ ATT DET GÅR ATT LÄSA 

UTIFRÅN. BLIXTEN SUSAR DIT OCH KOLLAR VARJE NATT. 

VI HOPPAS NI KLAN HJÄLPA OSS 

BLIXTEN OCH HANS VÄNNER 

PS. VI HAR TAGIT OSS FRAM TILL HÅLAN GENOM ATT LÄGGA EN TUNN 

TRÄRIBBA ÖVER EN DJUP KLYFTA I SOPBERGET, MEN DEN HÅLLER NOG INTE 

FÖR JAJA. HAR NI NÅGRA TIPS PÅ HUR MAN SKULLE KUNNA GÖRA FÖR ATT 

HJÄLPA HENNE ÖVER? DS  

Samla in elevernas förslag och ladda ner och komplettera kortet från Blixten och Vännerna där de 

tackar för hjälpen och berättar att Jaja är tillbaka ibland dem. 
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 TILL KLASS….. I …………………………………… 

HEJ ALLA RÄDDARE I NÖDEN! 

NU ÄR VI HELT UTPUMPADE EFTER ATT HA RÄDDAT JAJA FRÅN DEN 

OLAGLIGA SOPTIPPEN. DEN FINNS FÖRRESTEN INTE LÄNGRE. FOLK FRÅN 

KOMMUNEN HAR VARIT DÄR OCH RENSAT BORT ALLT SKRÄP. DE HAR OCKSÅ 

FYLLT SKREVAN I BERGET MED MATJORD OCH KOMPOST OCH PLANTERAT 

FINA BUSKAR DÄR. 

TACK VARE ALLA FIFFIGA FÖRSLAG FRÅN ER ÄR VI NU TILLSAMMAN IGEN PÅ 

MUSEET. VI ÄR SÅ GLADA ATT NI HJÄLPTE OSS. 

TACK SNÄLLA NI! 

FRÅN BLIXTEN OCH HANS VÄNNER 

GENOM 

Magister Precis 


