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Kapitel 13 

I vilket vännerna får en snilleblixt 

Blixten satt för sig själv i ett hörn och kände sig utstött och ledsen. Vännerna satt och 

hade möte i ett annat hörn, men han fick inte vara med. 

På mötet hade Nänä ordet: 

"Det finns ett problem", sa han. "Han har alltid för bråttom." 

"Men han har bra idéer", sa Idérik. 

"Ja, han kom på att det gick att ta sig ut genom skorstenen, och att vi kunde lämna ett 

brev till en skola för att få hjälp", sa Idérika. 

"Och han vågar satsa på sina idéer", sa Jaja. "Jag skulle aldrig ha vågat ge mig upp i den 

där svarta skorstenen utan att vara säker på att klara av det." 

"Han vet visserligen inte särskilt mycket", sa magister Precis, "men det man inte vet kan 

man ju ta reda på." 

Nu tittade alla på Mammadamm för att höra vad hon hade att säga. 

"Han har idéer", sa hon. "Han har kraft och mod att lita på sina idéer. När han inte vet 

och kan, skaffar han hjälp." 

"Och han har ett gott hjärta", sa Jaja. "Han kunde ju ha struntat i mig. Jag kunde ha legat i 

en stor smältugn nu om han inte hade varit så fiffig och modig." 

"Men det blir problem när han zick-zackar hit och dit i rasande fart", sa Nänä. "Den som 

har för bråttom gör lätt fel." 

"Det är väl bättre att göra misstag ibland än att inte göra något alls!" sa Jaja, "och han lär 

sig av sina misstag. Det är väl ändå det viktiga." 

”Misstag är ofta början till de allra bästa idéerna”, sa Idérik. 

"Ska jag gå och hämta honom", frågade Mammadamm. Alla nickade. 

"Jag har redan papperet klart", sa magister Precis.  
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Blixten blev orolig när han kom fram till vännerna. Alla såg mycket allvarliga ut. Vad var 

det som de hade suttit och pratat om så länge? Tänk om de inte ville ha honom kvar på 

museet! 

Magister Precis tog ett steg framåt och började tala på ett mycket högtidligt sätt: 

"På vårt kära museum kan man få lära sig om snillen som levt för länge, länge sedan. Jag 

tänkte börja med Pythagoras. Jag kan berätta…" 

"Det får du göra en annan gång", avbröt Mammadamm. "Säg nu vad vi vill ha sagt." 

"Hmm... Ja alltså", sa Magister Precis, "vad jag vill säga är att vi alla hälsar en ny Blixt 

välkommen till museet idag. En riktig Snilleblixt." 

Blixten tittade sig omkring. Snilleblixten hade nog inte kommit än. 

"Ska han bo här?" frågade han. 

"Vilken han?" sa Magister Precis. 

"Den där Snilleblixten", sa Blixten. 

"Nämen det var då märkvärdigt att det ska vara så svårt att klämma fram det vi vill ha 

sagt, "sa Mammadamm. "Blixten! Vi har utsett dig till MUSEISNILLEBLIXT. Ge 

honom diplomet nu", sa hon och puttade på Magister Precis. 

Magister Precis räckte Blixten ett fint papper med många färger och bokstäver. 

"Vad står det?" frågade Blixten.  

"Du får lära dig läsa, så kan de se det själv", sa Magister Precis retsamt. 

"Jag kan tala om vad det står", sa Mammadamm. "Det står: 

Diplom till Blixten, för att du är påhittig, modig och handlingskraftig - precis som ett riktigt Snille ska 

vara och du utses härmed till Museisnilleblixt av alla vännerna på museet " 

Blixten blev så överlycklig att han susade runt och skrek: 

"Kolla mig! Kolla mig! Kolla mig! Supersnabba Snilleblixten!" 

Han zick-zackade mot Magister Precis för att krama honom. Magister Precis satte snabbt 

händerna för magen. 
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Men Magister Precis hade inte behövt oroa sig. Blixten bromsade in i god tid och gav 

Magister Precis en så mjuk och fin kram att inte ett enda strå i Magisterns mittbenade hår 

flyttade sig en enda millimeter.  


