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Kapitel 9 

I vilket Blixten reser i tid och rum 

"Hur går det med läsningen?" undrade Mammadamm en dag när hon och Blixten låg och 

vilade under en bokhylla på museet." 

"Inte så blixtsnabbt", sa Blixten. "Jag kan läsa både ord och meningar, men det går så 

sakta. Jag vill hellre se på bilder." 

"Då ska jag visa dig något spännande", sa Mammadamm. Hon rullade iväg och kom 

tillbaka efter en stund med en bok. Det var en bild av en människopojke och en vargflock 

på utsidan. Det såg ut som om de bodde i en djungel. Blixten öppnade boken. Första 

sidan var full av bokstäver. Han bläddrade. Han ville se fler bilder från den där djungeln. 

Men det var bara bokstäver, bokstäver, bokstäver. Sida upp och sida ner med tråkiga 

bokstäver. Inte en enda liten bild på den minsta lilla papegoja ens.   

"Vad är det för spännande med den här?" sa Blixten surt. "Jag vill se bilder." 

"Sätt dig här hos mig så ska jag läsa högt för dig", sa Mammadamm. "Du ska se att 

bilderna dyker upp snart."  

Blixten kurade ihop sig i Mammadamms knä. Det var en helt annan sak när någon läste 
högt och Blixten slapp sitta och stava sig fram. Han kunde bara blunda och följa med i 
berättelsen. 

Boken handlade om en pojke som hette Mowgli. Han växte upp tillsammans med 
vargvalparna i en vargfamilj. När Mowgli var tio år bestämde vargarna att pojken skulle 
föras ut ur djungeln till en människoby. Men Mowgli ville inte. Blixten förstod honom. 
Han tyckte också att det var härligt i djungeln… fast farligt också. 

"Jag tycker att ormen Kaa är läskigast", sa han. "Han har så otäcka ögon." 

"Så du ser bilder i alla fall", sa Mammadamm. 

"Jag ser dom inuti huvudet när jag lyssnar." 

"Är inte det fantastiskt", sa Mammadamm. 
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"Bokstäver är konstiga", sa Blixten. "Du läser några små svarta krumelurer för mig och 
vips kan man se sina egna tänkebilder. Jag har en hel djungel med djur och allt inuti mitt 
huvud. Det är nästan som att vara där… fast jag är här." 

"Ja, det är härligt när någon läser högt", sa Mammadamm, "då är man ju med i samma 
äventyr och kan skratta tillsammans och hålla varandra i handen om något blir farligt." 

"Tror du att jag kan lära mig läsa djungelböcker själv så att det känns som om jag är där?" 

"Om du tränar mycket så kommer du knappt märka att du läser. En bok blir som en 
flygande matta, som kan ta dig till massor av spännande platser. Du kan till och med resa 
till en annan tid." 

"Vet du", sa Blixten, "när jag fick den där lådan med bokstavslappar av Magister Precis 
tyckte jag att det var en usel present." 

"Tycker du det fortfarande?" 

"Nä-ä, för bokstäver är en riktig trolleriuppfinning." 

"Men vet du vad som är ännu märkligare än bokstäverna?" sa Mammadamm. 

"Det finns nog inget", sa Blixten. 

"Jo, det gör det", sa Mammadamm. "Det märkligaste är du själv. Det är ju du som kan 
känna och se och höra en massa inuti fast det bara finns i några krumelurer på ett 
papper." 

Blixten tyckte att det Mammadamm sa var litet i största laget för att få plats i hans 
spetsiga lilla huvud. Han gled tillbaka in i djungeln. Ormen Kaa vaggade fram och tillbaka 
framför honom och viskade med sövande röst och snart sov han gott i Mammadamms 
trygga famn.  

Så här kan du göra 

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

 - Djungeln 

Hur ser djungeln ut inuti ditt huvud? Rita en bild på det du ser. 

- Res på fantasins flygande matta 
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Tänk ut en plats som du skulle vilja resa till. Res dit i fantasin och rita ett fint vykort av 

något du sett på din resa. 

- Låt slumpen styra 

Alla skriver ett ord ni väljer själva på en papperslapp. Lapparna läggs i en hatt och alla får 

dra en lapp.  

Sedan gäller det för var och en att skriva en mening där ordet de dragit ingår. 

- Ha en spännande stund i din egen värld 

Tänk ut ett spännande äventyr där du själv har huvudrollen. Du kanske räddar djur som 

är i fara eller gör något annat spännande som du själv väljer. När du kommer hem efter 

äventyret blir du hyllad av alla.  

Om du vill, kan du berätta för andra, men du behöver inte om du inte vill. Inuti ditt 

huvud bestämmer du själv. Ingen kan bestämma över dina fantasier och ingen kan ta dem 

ifrån dig.  


