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Kapitel 7 

I vilket Blixten får uppleva ett magiskt trick 

Tussarna och Blixten var förväntansfulla. Idérik och Idérika hade bjudit in dem på 
trolleriföreställning.  

"Nu ska ni få vara med om ett stort trolleri", sa Idérika högtidligt. 

"Jag ska gå ut ur rummet och stänga dörren så att jag inte kan höra vad ni säger här inne", 
sa Idérik. 

"Medan Idérik är där ute ska jag bestämma ett ord", sa Idérika, "och när han kommer in 
igen ska jag tänka på det ordet allt vad jag kan." 

"Å då kan jag se vilket ord hon tänker på", sa Idérik. 

"Det kan du ju inte", sa Blixten. "Man kan inte se vad andra tänker. Ni har bestämt i 
förväg vilket ord det är." 

"Det har vi inte alls", sa Idérika. "Du kan få bestämma vilket ord vi ska ta." 

"Vilket ord som helst?" 

"Precis vilket ord som helst. Jag behöver bara min magiska penna och ett papper." 

Idérika tog fram en papperslapp och en trubbig blyertspenna. Pennan såg inte det minsta 
magisk ut. Idérik gick ut och stängde dörren. 

"Jag tycker att du ska tänka på ordet åskmoln", sa Blixten. "Det kan han aldrig gissa en 
solig dag som den här." 

"Okej, sa Idérika. "Då ska jag bara göra några magiska tecken med min trolleripenna." 
Hon krafsade ner några konstiga krumelurer på papperslappen och la den på golvet 
framför sig.  

"Nu kan ni säga till Idérik att han kan komma in." 

När Blixten öppnade dörren stod Idérik så långt ifrån den att han inte kunde ha 
tjuvlyssnat. 

"Du kan komma in nu", sa Blixten.  

Idérik kom in. Tussarna fnissade och tisslade och tasslade. Idérika såg strängt på dem. 
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"Nu måste ni vara alldeles tysta om det ska fungera", sa Idérika. "Nu ska jag tänka på 
ordet vi bestämde."  

Hon blundade hårt. Tussarna satt tysta och stirrade på henne med gapande munnar. 

"Jag ser nå´nting mörkt", sa Idérik. "Något mörkt och fluffigt. Stämmer det? Det är något 
stort. Något som rör sig på himlen… nu vet jag! Du tänker på åskmoln! Ordet är 
åskmoln!" 

Blixten och tussarna jublade och applåderade. Vilket trolleri! Vilken föreställning!  Nu var 
det tussarnas tur att välja ord. Idérik och Idérika turades om att läsa varandras tankar. 
Dom kunde se dammsugare och dinosaur och prinsessklänning och Zlatan och råttrumpa. Ja, 
dom kunde till och med se så ovanliga ord som frysknotter och mammutprutt. 

Osynlighetsmantel var svårt eftersom den var osynlig, men till slut klarade Idérik och Idérika 
det ordet också.  

Det var verkligen en fantastisk trolleriföreställning.  

När tussarna virvlade ut stannade Blixten kvar. Han såg olycklig ut. 

"Vad är det med dig?" undrade Idérika. 

Blixten skruvade på sig. 

"Fram med det nu!" sa Idérik.  

"Jo", sa Blixten och stirrade ner i marken, "eftersom ni kan se vad man tänker vill jag bara 
be så mycket om ursäkt" 

Idérik och Idérika såg förbryllade ut. 

"För vadå?" 

"För det där jag tänkte igår ni vet", sa Blixten och slank ut genom dörren. 

Så här kan man göra 

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

- Fundera på hur Idérik och Idérikas trolleri gick till? 

- Rita Blixtens vänner utifrån 4 olika geometriska former. Sid 3-6 
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Vad kallar man den här trekantiga formen för? Ta fram pennor och kritor och gör 

om den så att den ser ut som Nänä. 
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Vad kallar man den här avlånga formen med fyra sidor för? Ta fram pennor och 

kritor och gör om den så att den ser ut som Magister Precis. 
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Vad kallar man de här runda formerna för? Ta fram pennor och kritor och gör om 

dem så att de ser ut som Idérik och Idérika. 
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Vad kallar man den här fyrkantiga formen för? Ta fram pennor och kritor och gör 

om den så att den blir en figur som du hittar på själv. Vad heter din figur? 


