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Kapitel 8 

I vilket Blixten får nyckeln till all världens kunskap 

”Jag har en present till dig”, sa Magister Precis till Blixten. Han räckte fram ett paket. Det 
var inget vackert paket. Det såg ut som en låda inslagen i ett litet skrynkligt brunt 
omslagspapper. 

"Det här", sa magister Precis, "är en fantastisk gåva. Det är en av de största uppfinningar 
som människorna någonsin gjort." 

Blixten slet ivrigt upp paketet. Det var en låda, en plåtlåda full av små fnuttiga 
papperslappar. Dom är nog till för att skydda något ömtåligt som ligger i botten tänkte 
Blixten och rafsade runt i lådan, men han kunde inte känna något annat än papper. Då 
vände han lådan upp och ner och hällde ut alla lapparna på bordet.  

"Det är bra att du lägger upp alla lapparna på bordet så att vi kan sortera dem", sa 
Magister Precis. "Ser du att det är en liten krumelur på varje lapp? Bokstäver kallar 
människorna så´na krumelurer. Det är en av människans allra största uppfinningar. Jag 
har klippt ut alla bokstäverna ur gamla tidningar. Den här krumeluren är ett A. Hjälp mig 
nu att hitta alla andra An och lägga dom i en hög." 

Blixten tyckte att det var rätt roligt att sortera. När de hade hittat alla An letade de upp alla 
som hette B och sen lappar med krumeluren som hette C. Till sist låg det 29 prydliga 
högar framför dem på bordet.     

"Jag förstår redan ingenting", sa Blixten. 

"När du kan använda dom 29 bokstäverna har du tillgång till all världens kunskap." 

"Hur då?"  

"Bokstäverna går att sätta ihop till ord. Om jag tar ett K och ett O och sätter ihop så blir 
det KO. Sätter jag ett S framför så blir det SKO." 

"Och?" sa Blixten intresserat. 

"Ja, med bara 29 bokstäverna kan du sätta ihop hur många ord som helst. När du kan läsa 
ihop bokstäver till ord och sätta ihop orden till meningar kan du ta reda på vad du vill. 
Det spelar ingen roll om det skrivits för flera hundra år sedan eller om det är någon på 
andra sidan jordklotet som skrivit det." 
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"Då ska jag lära mig läsa snabbt som blixten", sa Blixten, "För det är så mycket jag 
behöver veta." 

"Så snabbt som blixten går det nog inte. Inte ens om du har mig som lärare. Alla tar litet 
olika lång tid på sig för att lära sig läsa. Hur fort det går är inte det viktiga. Det viktiga är 
att man lär sig läsa till slut och att man förstår vad man läser. För när man väl har lärt sig 
läsa så kan man läsa resten av livet." 

"Kan man skriva så´na där bokstäver också", undrade Blixten, "jag menar inte bara klippa 
ut så´na som redan finns?" 

"Det är klart", sa Magister Precis. "Jag ska lära dig både att läsa och skriva. Vill du det?" 

"Med en gång", sa Blixten. "Hur gör man när man skriver?" 

"Jag har ett papper här. Om du ger mig pennan som ligger på golvet där så ska jag visa 
dig." 

Pennan såg precis likadan ut som den magiska pennan som Idérik och Idérika hade gjort 
sina magiska tecken med.  

"Kan du vänta litet", sa Blixten. "Jag ska bara hämta en grej." 

Han blixtrade iväg och var snart tillbaka med ett papper han sparat. Det var papperet med 
de magiska krumelurerna från trolleriföreställningen. Han hade plockat upp det ur 
papperskorgen där Idérik hade slängt det. 

"Kan du skriva Zlatan?" 

"Visst. Gillar du honom?" 

"Jag vet inte vem det är. Kan du skriva mammutprutt också?" 

Magister Precis skrev och räckte Blixten papperet. Blixten tittade på det. Han tittade på 
papperet han plockat upp ur papperskorgen. Han såg mycket belåten ut. 

"Jag vill gärna lära mig läsa och skriva så fort som möjligt", sa han, "för när man kan läsa 
och skriva finns det inga hemligheter mer."      

Så här kan man göra 

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

- Utan ord 
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Lek "Här kommer vi!" 

Man behöver en plan inomhus t.ex. gymnastiksal eller en plan utomhus. 

Deltagarna delas in i två lag. 

I varje ände på planen markerar man en linje. Bakom den linjen har respektive lag sitt bo. 

Lag 1 kommer överens om ett djur som de ska föreställa, t.ex. apor.  

De krokar därefter arm och marscherar med bestämda steg mot lag 2, som står och väntar 

på dem i sitt bo. Medan lag 1 marscherar skanderar de taktfast: "Här kommer vi! Här 

kommer vi! Här kommer vi! Här kommer vi! Här kommer vi! Här kommer… ända tills de 

är ett par meter från lag 2. Då sätter deltagarna i lag 2 upp handen som poliskonstaplar 

och säger: "Stopp! Inte ett steg till förrän ni visat vilka ni är! 

Deltagarna i lag 1 ska då visa genom att bete sig som apor och deltagarna i lag 2 ska gissa 

vilka djur de föreställer. När någon gissar rätt ropar lag 1 "Jaaa!" och springer hem mot 

sitt bo. Så fort lag 2 hör ordet "Jaaa!" börjar de jaga aporna för att kulla dem. De som blir 

kullade går över till lag 2 och sedan är det deras tur att komma överens om ett djur och 

allt börjar om igen. Leken fortsätter till dess ett lag inte har några medlemmar eller till 

dess man tröttnar. I stället för djur kan man t.ex. välja olika sorters idrottsmän, 

sagofigurer eller, yrken. 

- Bokstavsvärldens alla länder 

I bokstavsvärlden finns många länder. A-landet, B-landet, C-landet och många fler. 

I K-landet till exempel heter kungen Kalle. Drottningen heter Karin. De har två barn. 

Kurt och Klarabella. De dricker Kaffe och äter Karameller. Vad tror du barnen leker med? 

I sina rum har de… De har flera djur också. Det är en… När de ska ut och resa tar de 

med sig massor av saker. De tar med … 

Det är bara att bygga på med andra K-kategorier innan man beger sig till nästa bokstavsland och 

tar reda på vad de heter o.s.v. Det får gärna bli tosiga förslag bara de börjar på rätt bokstav.  


