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1. Hemma hos morfar
”det är en sak jag måste berätta för dig, Dexter”, viska-
de morfar och såg sig omkring, precis som om han miss-
tänkte att det var någon som tjuvlyssnade bakom dör-
ren till vardagsrummet, där de satt som vanligt i morfars 
soffa och småpratade. 

Morfars vardagsrum var verkligen inget vanligt var-
dagsrum. Överallt på väggarna hängde det konstiga sa-
ker, och mitt i rummet stod ett jättestort bord med zebra-
färgade ben.

Dexter älskade att sitta mitt i rummet på golvet och titta 
på väggarna. Han kunde sitta där i timtal och beundra det 
uppstoppade antilophuvudet, leopardskinnet, de afrikans-
ka maskerna, samurajsvärden, spjuten och sköldarna och 
drömma sig bort till Afrikas savanner eller kungapalats i 
fjärran östern.

På en av väggarna hängde en karta över alla världens 
länder. Det fanns en stor röd prick för alla huvudstäder 
och en gul stjärna för de städer morfar hade varit i. Det 
fanns hundratals gula stjärnor, lika många som morfars 
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annat land. Trots att de hade hunnit bli 75 år gamla, 
var de fruktade av alla i hela Japan. Ingen kunde svinga 
de blixtrande samurajsvärden så snabbt och säkert som 
de. Men folket hade glömt bort dem, eftersom de varit 
borta i över två år. På den tiden tog det jättelång tid att 
resa till ett annat land. Enbart båtresan tog fyra måna-
der. Det gick inte att resa fortare på grund av de kraftiga 
stormarna …”

Dexter älskade alla detaljer i morfars berättelser, för 
det var nästan dem han lärde sig mest av. Att det kunde ta 
ett halvår att resa mellan två länder var något han kunde 
fundera på länge efteråt.

”… Som tur var befann sig samurajerna på en båt till 
Japan, endast två dagsresor från land. När de såg röken 
som steg upp från stadens murar förstod de genast vad 
som hade hänt och spände på sig sina nyslipade svärd. 
Så snart de satte fötterna på japansk mark gav de sig av 
i högsta fart upp till bergen för att få en överblick över 
staden. De insåg snabbt att de stod inför sitt livs svåraste 
uppgift, för det var mer än 1 500 fiendesoldater i staden. 
De satte sig ner för att planera och ritade upp staden i 
sanden och drog streck till höger och vänster …”

Morfar ritade med pekfingret på väggen, vilket gjorde 
det hela ännu mer spännande. 

”… I skymningen var de redo att slå till. Iklädda sina 
svarta, mantelliknande kläder med samurajsvärden spän-
da som ett kors på ryggen (de hade två svärd var) och det 
gråa långa håret i en vacker knut på bakhuvudet begav de 
sig ner från berget. Försiktigt smög de sig nära den stora 
stadsmuren och väntade tills den patrullerande vakten 
passerat. Snabbt kastade de upp en lina med hakkrok och 
klättrade ljudlöst uppför stadsmuren. I sina svarta kläder 
var de nästan osynliga i kvälls mörkret …”

spännande berättelser. Dessa hade Dexter följt under 
hela sin uppväxt, och han älskade dem mer än något 
annat. 

Om det fanns någonting Dexter längtade efter så var 
det att få komma hem till morfar efter skolan, och det 
ögonblick då morfar sträckte på sig, sköt in stolen vid 
skrivbordet och gäspande sa: ”Nämen nu, Dexter, nu är 
det väl ändå dags för en av mina berättelser?”

Då gick morfar först till köket och satte på tevatten. 
Sedan tog han ut några härliga kanelbullar från frysen 
och lade dem i ugnen och dukade det stora silverfatet 
från Indien med de vackra engelska tekopparna, det bru-
na persiska kristallsockret och de färggranna afrikanska 
träskedarna. Teet doftade himmelskt när morfar bar in 
brickan till Dexter. Det var ett sällsynt rött te från nå-
got land som Dexter aldrig lyckades lära sig namnet på. 
Tillsammans med kanelbullarna fanns det inget i världen 
som doftade så underbart som morfars tebricka. Den var 
en härlig blandning från olika världsdelar, precis som 
morfars berättelser.

Alla saker i morfars lägenhet hade en särskild histo-
ria, och Dexter hade hört varenda en. Hans favorithis-
toria var den om samurajsvärden. Trots att den var lite 
otäck, så kunde Dexter be morfar berätta den om och 
om igen …

”Landet var ockuperat av fiender och den japanske kej-
saren hade tillfångatagits. Tillsammans med alla sina 
soldater satt han fängslad i sin egen stad. Om ingen 
hjälpte dem skulle de få jobba som slavar åt fienden un-
der resten av sitt liv. Men två personer i kejsarens armé 
hade inte varit i staden när fienden slog till. Det var de 
båda ledarna för samurajskolan, som var på besök i ett 
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Det här tyckte Dexter var jättehäftigt. Han kunde se 
samurajerna framför sig och hur de nästan flög fram i 
luften med sina glänsande svärd. Vilka hjältar!

”… När fiendesoldaterna insåg att de inte skulle ha 
en chans mot de skräckinjagande samurajerna, gav de 
snabbt upp och tog till flykten på sina galopperande häs-
tar. Inte en enda av kejsarens soldater hade fått så mycket 
som en enda skråma! De sprang genast fram och krama-
de sina fruar och barn, och den kvällen var det stor fest i 
staden. Dagen därpå hjälteförklarade kejsaren samurajle-
darna och gav dem varsitt samurajsvärd med guldhand-
tag och svärdsskidor med röd sammet. Om inte samura-
jerna hade räddat kejsaren och hans soldater den dagen 
vet ingen om Japan funnits idag. Då kanske det skulle ha 
varit en del av Kina i stället …”, brukade morfar alltid 
säga som avslutning på historien …

Morfar blandade alltid spänning med kunskap och kan-
ske var det just därför Dexter lärde sig mer av morfar än 
han gjorde i skolan.

Men hur hade dessa dyrbara samurajsvärd hamnat på 
morfars vardagsrumsvägg? Jo, när samurajerna var 120 
år gamla och dog (morfar berättade att samurajerna lev-
de så länge för att de åt så nyttig mat och tränade hela 
tiden), hamnade svärden i Kejsarens museum (senare 
Tokyos nationalmuseum) tillsammans med en staty fö-
reställande de två samurajhjältarna. Morfar fick svärden 
som en gåva av den japanske premiärministern som tack 
för att han räddat hans dotter från en dödlig förgiftning. 
Förutom att morfar var upptäcktsresande, världsberömd 
uppfinnare och forskare, så var han nämligen professor i 
biomolekylär kemi och expert på att tillverka motgift och 
bota okända, dödliga sjukdomar.

Nu ökade morfar tempot. Dexter satt på helspänn, det 
här var hans favoritställe i berättelsen, trots att det var 
ganska läskigt.

”… Väl inne på andra sidan satte de genast igång med 
sin plan. De delade upp sig och tog var sin sida av staden. 
Den ena samurajen letade rätt på var kejsaren och hans 
soldater satt tillfångatagna och lyckades enkelt överman-
na 20 vakter utan minsta ljud. Blixtsnabbt svischade det 
rakbladsvassa samurajsvärdet i luften, och alla vakterna 
föll till marken. Kejsaren och hans soldater slapp äntli-
gen ut ur fängelset, där de suttit fångna flera dagar utan 
vare sig mat eller vatten. Som tur var låg stadens matför-
råd mitt emot fängelset. Samurajen provade alla nycklar i 
vakternas stora nyckelknippa och lyckades till slut få upp 
dörren till matförrådet. Kejsarens 500 soldater stormade 
in och roffade åt sig all mat de kunde …”

Dexter hade svårt att föreställa sig hur utsvulten man 
måste vara när man inte ätit på flera dagar. Han visste 
bara hur hungrig han själv var innan skollunchen, när 
han slarvat med frukosten. Då kunde till och med ”äcklig 
mat” smaka ganska gott.

”… När de ätit sig mätta och insåg att de var fria fick 
de genast ny kraft, men hur skulle de klara sig utan va-
pen? Den andra samurajen hade dock redan smugit runt 
i staden och stulit fiendesoldaternas vapen. Snart hade 
alla soldater fått varsitt vapen och mitt i natten, när hela 
staden fortfarande sov, smög de sig ut och gick in i hus 
efter hus och överrumplade de sovande fiendesoldaterna. 
Vakterna på stadsmuren slog genast larm och blåste i 
sina trumpeter. Snart var det öppet krig på stadens gator. 
Samurajledarnas svärd blixtrade i luften och på mindre 
än 30 minuter hade de klarat av 500 soldater vardera, 
helt själva …”
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människor som klarar av att ha ett enda yrke hela livet. 
Ska man vara polis i 50 år och sedan gå i pension? Nej, 
det där har du fått om bakfoten. Man kan bli två, tre, fyra 
eller ännu fler saker här i livet. Det är bara vi själva som 
bestämmer hur lite eller hur mycket vi vill bli.” 

Men Dexter drömde i alla fall om att bli upptäcktsre-
sande och själv ha en sådan där karta hemma ovanför 
sitt skrivbord. Sen kanske han skulle bli brandman också. 
Men det var ju jämt samma gamla visa om att han var 
för liten. 

För liten? Vad innebar det egentligen att vara för liten? 
Hade det att göra med hur många år man var eller om 
man såg liten ut? Varför kunde det inte handla om hur 
man kände sig inuti? Dexter kände sig jättestor, ibland 
större än de vuxna.

Till exempel höll de flesta vuxna aldrig sina löften, men 
för Dexter var ett löfte alltid ett löfte. Morfar hade sagt 
att en vuxen är någon man kan lita på, men Dexter litade 
inte på de vuxna. När en vuxen sa att ”Då och då ska vi 
göra det där …”, så kunde man med allra största säkerhet 
veta att det inte skulle bli så. 

Så många gånger som mamma hade sagt att de skulle 
gå till zoo på lördag, men oftast inte kommit längre än 
till mammas jobb, för att ”hämta några papper”. Efter tre 
koppar varm choklad från den stora kaffeautomaten och 
några torra småkakor, fick Dexter äntligen ha mamma 
helt och hållet för sig själv i 45 minuter, innan djurparken 
stängde för dagen. 

”Förlåt Dexter, jag är verkligen ledsen, men vet du vad? 
I morgon går du och jag på bio – bara du och jag – vad sä-
ger du om det?” sa mamma med en sån där förlåt-mig-röst  
och såg med sitt oskyldigaste leende på Dexter tills han 
slutligen gav med sig. 

Den japanske premiärministern var så tacksam att han 
gav morfar några av de dyrbaraste sakerna som fanns i lan-
det. Morfar accepterade först inte gåvan, men när han min-
des att det var en japansk sed att alltid ta emot en gåva, gav 
han med sig och tog emot svärden från premiärministern.

Morfar behövde ju inga svärd för att bekämpa värl-
dens ondska – hans fredliga forskning räckte gott och väl 
– så svärden fick pryda morfars vägg i stället. Och inte 
Dexter emot. Han älskade att ligga i soffan och titta på 
de vackra svärden, men det var absolut förbjudet att ta 
ut svärden ur den röda sammetsbeklädda svärdsskidan.

”Akta dig för att ta ut svärden, Dexter! Det finns ing-
enting vassare i hela världen än ett samurajsvärd!” bru-
kade morfar säga varje gång Dexter frågade om han fick 
titta på svärden.

En gång hade morfar efter mycket tjat tagit ner ett av 
svärden från väggen och försiktigt tagit ut det ur svärds-
skidan. Men han var så rädd för att tappa det att han 
greppade det hårt med båda händerna och höll det ovan-
för soffan så att Dexter kunde titta på det en kort stund.

Morfar sa att om svärdet åkte i golvet skulle han aldrig 
få upp det igen. Det skulle gå rakt igenom och fastna i 
den stenhårda betongen under trägolvet. Så vasst var det! 

Morfar, eller Carl-Gustav, som han egentligen hette, 
var alltså världsberömd upptäcktsresande, bland mycket 
annat. Och det var från alla sina resor i världen han tagit 
med sig de konstiga sakerna. Dexter undrade hur mor-
far kunde vara så många olika saker: upptäcktsresande, 
forskare, uppfinnare och morfar. De flesta var ju antingen 
polis eller brandman eller något annat, men inte flera sa-
ker samtidigt. 

Då brukade morfar svara: ”Dexter, vem har sagt att 
man bara kan bli en sak här i livet? Jag förstår inte 
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Men vaktmästaren var kvar på skolan, trots att Dexter 
gått till rektorn och klagat. Ingen brydde sig om vad barn 
sa … Vaktmästaren kunde väl bara ha förklarat situatio-
nen för Dexter på ett enkelt och vänligt sätt. Då skulle 
han ha låtit bli att använda sparkcykeln på skolgården.

Det verkade som om de flesta vuxna inte tyckte om 
barn. Alla pratade om barnens rättigheter hela tiden, men 
egentligen hade de inga rättigheter alls. De vuxna bestäm-
de och gjorde precis som de själva ville utan någon som 
helst hänsyn till barnen. Vuxenvärlden var konstig och 
orättvis. 

Dexter älskade sin mamma, men hon var liksom aldrig 
där för honom. Men han var stolt över att ha en mamma 
som var arkeolog, det var häftigt.

Ibland fick Dexter följa med på någon av mammas ut-
grävningar, och det var jättespännande! 

”Dexter, räck mig den där minsta hammaren … nej, 
nej, inte den, den allra minsta förstås! Det här är väldigt 
ömtåligt, och om vi använder fel hammare kan vi ha 
sönder något som är över 1 000 år gammalt och som 
ska visas på museum”, kunde mamma säga inifrån det 
jättestora hålet, där hon höll på att gräva fram en uråld-
rig kruka. 

När krukan blev synlig fick Dexter borsta bort all jord 
och sand med en pensel. Det var det allra bästa av allt. Att 
efter en hel veckas lång, intensiv och spännande väntan 
äntligen få se ”skatten”, som Dexter kallade den.

Det spelade ingen roll om det var en kruka, en sköld el-
ler något annat gammalt föremål. För Dexter var de skat-
ter allihop. Dexter älskade stunden när han äntligen fick 
pensla bort det uråldriga dammet och han och mamma 
försökte gissa hur gammal skatten var, vad den använts 
till och vem den tillhört. 

Och Dexter var tvungen att låtsas som om det inte 
gjorde någonting för att inte göra mamma ledsen, fast 
han egentligen var jätteledsen inombords och längtade 
efter en riktig mamma, en som inte jobbade hela tiden. 
Chokladen på mammas jobb var faktiskt bland det vär-
sta han visste. Den var en vänta-på-mamma-signal, och 
tiden gick alltid så långsamt, den kändes som en hel 
evighet.

Bättre var det med morfars te, och när han tänkte på 
det blev han varm och glad i kroppen. Morfar hade alltid 
tid för Dexter. Han sa aldrig ”Nej, nu räcker det” eller 
”Nej, nu orkar jag inte mer.” För Dexter var morfar den 
ende vuxne han kunde lita på. 

Morfar sa alltid att: ”Hur stor en människa är bestäms 
av hur man behandlar de som är mindre.” Och Dexter 
var alltid snäll mot de mindre, oavsett om de var dumma 
mot honom eller inte. Men själv blev han oftast illa be-
handlad av vuxna. 

Som den gången när vaktmästaren på skolan bara kom 
fram och tog Dexters sparkcykel utan att säga någon-
ting. Senare fick Dexter veta att det var förbjudet att åka 
sparkcykel på skolgården för att en liten flicka hade ska-
dat sig tidigare och fått åka till sjukhus på grund av att 
hon ramlat med sparkcykeln.

Tänk om vakten på mammas jobb bara skulle komma 
fram och ta alla hennes jobbpapper utan att säga någon-
ting. Sen skulle hon få veta att det var förbjudet att bära 
på stora pappershögar för att någon kollega hade skadat 
sig och fått åka till sjukhus på grund av att han eller hon 
snubblat vid kopiatorn. Dexter visste precis vad mamma 
skulle ha gjort då. Hon skulle skrivit brev och ringt och 
klagat ända tills vakten blivit tvungen att sluta på mam-
mas jobb.
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Morfar såg på Dexter med allvarlig blick, och inte med 
såna där hemlighetsfulla och glimrande ögon som när 
han skulle berätta någon av sina historier. 

”Jo, det är en sak jag länge tänkt berätta för dig”, vis-
kade morfar och riktade blicken mot balkongdörren.

Han reste sig och drog för gardinen.
”Man kan aldrig vara för säker …”, fortsatte han. 

”Man vet aldrig om det är någon som tjuvlyssnar. Kom, 
sätt dig i stolen”, viskade morfar och ledde Dexter in i 
arbetsrummet.

Dexter satte sig i morfars stora kontorsstol och snur-
rade ett varv, precis som han alltid brukade göra.

Morfar drog för persiennerna och stängde dörren or-
dentligt. Nu började Dexter bli rädd. Vad var det som 
kunde vara så hemligt att morfar oroade sig för att någon 
skulle se honom i hans eget hem? 

”Tryck på knappen”, viskade morfar och pekade på 
skrivbordet.

Dexter sökte med blicken över det stökiga skrivbordet, 
men såg inte skymten av någon knapp. 

”Under bordet”, viskade morfar igen och satte sig i en 
stol mitt emot Dexter.

Dexter sökte trevande med handen under bordet och 
hittade något som kändes som en glaskula, en sån där 
som man spelade med på rasterna i skolan. 

”Menar du kulan?” frågade Dexter. 
”Ja, tryck in den så långt du kan!” sa morfar och mötte 

Dexters alltjämt förvånade blick med sina skarpa, mörk-
bruna ögon. 

Så snart Dexter trevande tryckt in den mystiska knap-
pen, började de märkligaste saker hända i rummet. 

 

”Den här krukan har säkert tillhört en betydelsefull 
person. Det kan man se på mönstren på krukan”, sa 
mamma och såg ut precis som en skolfröken, med sina 
glasögon vilande längst ut på nästippen. 

Dexter började fantisera. Han föreställde sig en vi-
kingaby med stora, farliga vikingar som hällde offerblod 
i krukan. Dexter hade läst i skolan att vikingarna offrade 
djur till sina gudar och hällde ut deras blod, för att få 
kraft och bli starkare innan de skulle kriga. Dexter ryste 
till inombords när han tänkte på vikingarnas ärriga an-
sikten och hjärtskärande skratt. 

Det enda Dexter inte tyckte om att hitta var skelett och 
dödskallar. Då ville Dexter inte borsta med penseln. Men 
tyvärr var det oftast sådant som mamma grävde fram. 
Hela mammas rum på universitetet var fullt av plastpåsar 
med gamla skelettdelar.

När mamma inte var ute och grävde efter gamla saker 
satt hon oftast i laboratoriet och undersökte skeletten från 
utgrävningarna. När hon hade tagit reda på hur gammalt 
ett skelett var – med en speciell metod, som Dexter aldrig 
lyckades lära sig namnet på – skulle alla skelettdelarna 
få ett nummer och läggas i genomskinliga lådor för att 
sedan transporteras till Naturhistoriska Riksmuseet.

Dexter fattade inte varför skeletten var så viktiga. Han 
tyckte att de var helt ointressanta men framför allt obe-
hagliga. Mamma sa att varje skelett som hittades var en 
liten pusselbit i mänsklighetens historia. Sin längtan efter 
att hitta svar på livets mysterier hade hon nog fått av 
morfar. 

”Det är en sak jag måste berätta för dig …”, viskade 
morfar igen. 

Dexter flyttade sig närmare. 
”Ja, morfar, jag lyssnar”, viskade Dexter tillbaka. 
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Men Dexter log inte alls. Han satt som förstenad och 
förstod ingenting. Det gick kalla kårar längs ryggraden 
på honom. Frågorna snurrade runt som en bisvärm i hans 
huvud:

1. Varför behövde morfar ett rum som såg ut som ett mili-
tärhögkvarter och var helt ljudisolerat och avskilt från 
omvärlden?

2. Vem var han rädd för?
3. Hur länge hade morfar haft det här hemliga rummet?
4. Vem hade byggt det åt honom? Och framför allt:
5. Varför?

Morfar såg Dexters oro och försökte lätta upp stämning-
en lite: ”Välkommen till mitt hemliga högkvarter. Vad 
tycker du?”

Hemligt högkvarter? tänkte Dexter. Var morfar en spi-
on, en hemlig polis, eller kanske rentav en skurk? Nej, 
en skurk var morfar definitivt inte, han var alldeles för 
snäll, men spion eller hemlig polis kanske? Dexter hade 
läst deckarhistorier och sett spännande agentfilmer med 
spioner som levde dubbelliv, dvs. de levde ett helt vanligt 
liv samtidigt som de var spioner och gjorde superhemliga 
saker.

Dexter satt fortfarande som förstummad. Morfar gick 
runt skrivbordet och lyfte upp honom i sitt knä.

”Jag förstår att du har många frågor, Dexter. Saker och 
ting är inte alltid som de verkar här i världen. Det finns så 
mycket mer att upptäcka, mer än du någonsin kan förstå. 
Men det mesta är dolt för vanliga människoögon”, sa mor-
far och strök sin stora hand över Dexters blonda huvud. 

2. Ett hemligt högkvarter
nu förstod dexter varför morfar varit så hemlighetsfull. 
Under hela sin uppväxt hade Dexter suttit och snurrat i 
morfars skrivbordsstol utan att ha den minsta aning om 
att det dolde sig en hemlig värld mitt i morfars arbetsrum!

Lamporna släcktes och väggarna förvandlades plöts-
ligt till jättelika kartor med massor av röda och gröna 
smålampor.

Skrivbordet delade sig mitt itu och två stora bildskär-
mar hissades upp följda av en glasliknande skiva, som 
snart täckte hela bordet.

Morfar tryckte på några knappar och glasskivan lystes 
upp av siffror och bokstäver.

Dexter tittade på väggarna med stora ögon och ville 
säga någonting, men det var precis som om tungan fast-
nat. Han fick inte fram ett ljud.

”Nu kan vi prata högt igen”, sa morfar och log änt-
ligen som vanligt. ”Här inne är det ingen som kan höra 
oss. Det är helt isolerat från omvärlden. Inte ett pip kom-
mer ut på andra sidan!”
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När Dexter frågade mamma om det fanns en skola för 
barn som ville bli författare och konstnärer, så skrattade 
hon bara och sa: ”Dexter, Dexter, vad ska det bli av dig 
egentligen? Ska du inte gå och räkna några mattetal nu? 
Du skulle ju hinna till sidan 25 före fredag!”

Fast Dexter visste att mamma älskade honom. Hon sa 
bara så där för att hon inte visste vad hon skulle svara. 
För det fanns ju ingen sån skola som Dexter ville gå i …

Varför det behövdes så många som var bra på matte 
kunde Dexter inte förstå. Fast morfar hade i och för sig 
förklarat att allting i världen handlade om matematik. 
Han sa att han aldrig hade kommit på alla sina medi-
ciner och uppfinningar om han inte varit bra på matte. 
Hela morfars arbetsrum var fullt av papper med siff-
ror och konstiga tecken på. Han höll hela tiden på att 
räkna ut något svårt tal, som hade med hans forskning 
att göra.

Men när morfar förklarade svåra mattetal förstod 
Dexter alltid, för morfar använde exempel som gjorde det 
lättare att förstå. Så här kunde det gå till:

”Tänk dig att du har en våg, en sån där med en tung  
metallklump på ena sidan och till exempel gurkor på andra 
sidan. När gurkorna väger lika mycket som metallklum-
pen i den andra vågskålen står vågen still. Vågskålarna 
väger lika mycket. Men om du har för många eller för få 
gurkor, så kommer vågen att tyngas ner på ena eller på 
andra sidan.”

Dexter älskade gurka och det var därför morfar valde 
ett exempel med just gurkor. Det fick Dexter att lyssna 
uppmärksamt utan att tappa koncentrationen.

”Eller tänk dig att du sitter på en gungbräda med en 
kompis, och gungbrädan stannar precis i mitten, för att 
du och din vän väger lika mycket. Men sen kommer en 

Men han pratade för döva öron. Dexter begrep inte ett 
ord av vad morfar sa och tänkte genast på matematiklek-
tionerna i skolan …

När matteläraren försökte förklara något svårt mattetal 
för klassen räckte tjejerna längst fram genast upp handen 
och svarade rätt. Men Dexter förstod aldrig någonting 
då, och han ville ju inte räcka upp handen för att fråga 
om det där svåra och riskera att bli utskrattad. För tänk 
om alla andra utom Dexter kunde mattetalet?

Eller också satt mer än hälften av alla i klassen tysta 
och förstod ingenting av det fröken sa. Och i så fall var 
det ju bara tjejerna längst fram som lärde sig någonting. 
Och då var ju skolan ganska meningslös, precis som en 
teaterpjäs man egentligen inte vill se. Man bara kollar på 
klockan och längtar efter att få gå hem.

Dexter undrade varför man inte kunde ha olika klasser 
eller skolor för de som var bäst på någonting? För alla 
var ju bra på någonting. Och om man fick gå i en skola 
som passade det man var bäst på, så skulle det ju vara 
jättekul att gå till skolan!

Dexter var till exempel bäst i klassen på svenska och 
konst. Ja, ingen kunde rita och skriva berättelser som 
Dexter, fast det verkade ingen bry sig om. Jo, förresten, 
det fanns en lärarinna, som hette Elisabeth. Hon berömde 
alltid Dexter och sa att han säkert skulle bli något stort 
när han blev vuxen. När hon sa så brukade det kännas 
varmt i kroppen.

Elisabeths svensklektioner var det bästa Dexter visste. 
Men sedan hon slutade som lärarinna på skolan kändes 
skolan bara meningslös.

Matteläraren var sträng och verkade inte tycka om 
barn. 
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”För att vågen ska stå still måste det finnas 12 pilar 
för varje pilbåge som ligger i den andra vågskålen (Obs, 
det är bara ett exempel, brukade morfar säga: vi bestäm-
mer helt enkelt att 12 pilar väger lika mycket som en 
pilbåge). Frågan är alltså hur många extra nya pilar som 
måste läggas ovanpå de 217 pilarna för att få vågen att 
stå still.”

Morfar började alltid på samma sätt när han skulle 
förklara något för Dexter. Han tog det lugnt i början. 
Först när han var säker på att Dexter var intresserad bör-
jade han förklara själva mattetalet.

”För att få reda på hur många extra pilar vi behöver 
för att få vågen att stå still, börjar vi med att kalla de nya 
pilarna för X, alltså det vi inte känner till. Så här ser mat-
teproblemet ut:”

(Morfar tog fram ett nytt blankt papper och skrev upp talet)

77 pilbågar med 12 pilar vardera 
väger lika mycket som

(=) 217 pilar + de extra nya pilarna (X).

”Då vet vi balansen som måste finnas och kan börja räkna 
ut hur många pilar som väger lika mycket som 77 pilbågar. 
77 pilbågar ska ha 12 pilar var. Vad är då 77 gånger 12?”

Vid det här laget tog det stopp för Dexter. Han blev 
snurrig när han tänkte på ett så stort tal. Men morfar 
fortsatte på sitt lugna och pedagogiska sätt.

”Lugn, bara lugn, Dexter, du kommer att förstå efter ett 
tag, du måste bara ge det lite tid. Tålamod är en dygd”, 
brukade morfar säga och klappa Dexter på huvudet. Och 
morfar måste haft någon sorts ”mattekraft” i sina händer, 
för efter det där gick det alltid mycket lättare för Dexter.

dum kille och sätter sig bakom dig och får gungbrädan 
att tyngas ner på din sida och sitter där jättelänge, så att 
din kompis inte kan komma ner. Inom matematiken mås-
te man alltid se till att hålla balansen på båda sidorna, 
Dexter, precis som med en våg eller en gungbräda.”

Och det där var också något som Dexter verkligen 
kunde se framför sig, men han blev arg när han tänkte på 
den dumma killen. För det fanns nämligen två elaka kil-
lar i skolan som hette Stefan och Ralf. De brukade alltid 
reta Dexter för hans blonda hår. På skolgården fanns en 
gungbräda som han älskade att gunga på med sina klass-
kompisar, men Stefan eller Ralf förstörde ofta allting ge-
nom att sätta sig bakom så att Dexter eller hans kompis 
flög upp i luften. Så lite jobbigt var det förstås att höra 
morfars matteexempel, men det hjälpte ändå Dexter att 
förstå det där med ”balans”.

”Och tänk dig nu en jättestor våg med världens största 
vågskålar, sådana som är med i Guinness Rekordbok. 
Men i stället för metallklumpen har vi 77 indianpilbågar i 
den ena vågskålen och i stället för gurkor har vi 217 pilar 
i den andra vågskålen. Men vågen står inte still utan lutar 
mot vågskålen med pilbågarna! Pilbågarna väger mer än 
pilarna.”

Dexter älskade soldater, samurajer, riddare och indi-
aner. Och Guinness Rekordbok var den bästa bok han 
visste. Han drömde om att lyckas med något världsre-
kord någon gång. Han brukade prata om det på rasterna 
i skolan med sina kompisar. De diskuterade om de skulle 
försöka bygga det högsta Legotornet i världen, men gav 
upp när de fick veta att rekordet var över 30 meter. Hur 
kunde man bygga ett Legotorn som var 30 meter högt!?

Morfars förklaringar gjorde allting levande för Dexter. 
Han förstod direkt.
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Dexter gillade det. Räkna hur du vill! Så sa aldrig frö-
ken i skolan.

Tänk hur mycket mer han skulle ha lärt sig om han 
hade haft morfar som lärare i skolan i stället!

Inget ont om fröken, men det enda viktiga för henne 
verkade vara att man klarade proven, inte att man verkli-
gen förstod och lärde sig. Men morfar slutade aldrig för-
rän han var 100 % säker på att Dexter hade förstått.

”Tänk nu på gungbrädan igen”, fortsatte morfar. ”Du 
och din kompis sitter där, och gungbrädan är helt still, 
men så kommer en annan kompis fram och ger dig en 
stor påse glaskulor. Och då vippar gungbrädan över till 
din sida! Balansen är rubbad. För att få tillbaka balansen 
måste du kasta kulpåsen ifrån dig på marken. I mattetalet 
flyttades ju talet 217 från den vänstra till den högra sidan, 
och för att behålla balansen på båda sidor ’kastade vi 
217 ifrån oss på marken’ genom att sätta ett minustecken 
framför. Allt handlar om att hålla balansen, Dexter – visst 
är det enkelt?”

Morfar samlade ihop sina papper och avslutade sin 
lektion genom att gå igenom allt igen, för att slutligen 
låta Dexter själv redovisa svaret:

”Javisst, Dexter, precis så är det ju!” utbrast morfar 
och nästan halvskrek av entusiasm. ”De extra nya pilar 
som krävs för att hålla balansen på vågen är 924 – 217! 
Och då är det bara att börja räkna igen, siffran 924 be-
står av tre siffror, 900, 20 och 4”, och efter ytterligare 
möda var de slutligen framme vid svaret:

707!

Och nu var det Dexter som skrek, upphetsad och yr av 
glädje: ”Ja, morfar, nu förstår jag! Om vi lägger 707 pilar 

”Så, Dexter, 77 gånger 12, vad blir det då egentligen? 
Jo, siffran 77 består ju av de båda siffrorna 70 och 7 och 
siffran 12 består av siffrorna 10 och 2, eller hur? Ja, då är 
det enkelt. Vi skriver så här:

(70 x 10) + (70 x 2) + (7 x 10) + (7 x 2)
Då har vi 700 + 140 + 70 + 14.
Sen tar vi först och lägger ihop 700 + 140 = 840.
Efter det tar vi 70 + 14 = 84, och sen kan vi bara lägga 

ihop: 
840 + 84 = 924.
Enkelt eller hur?”
Morfar fick allting att verka så lätt, och det var det som 

Dexter gillade mest av allt med morfar. Inget var omöjligt 
med honom. Allt blev enkelt!

”Alltså: 77 pilbågar väger lika mycket som 924 pilar. 
Då kan vi lätt lista ut följande: Vågen står still när det är 
77 pilbågar i den ena vågskålen och 924 pilar i den andra!

Och då kan vi skriva om formeln för att göra det 
ännu enklare (morfar tog fram ytterligare ett papper och 
fortsatte):”

”924 pilar väger lika mycket som (=) 217 pilar + de 
extra nya pilarna (X).

Och nu kommer det fina Dexter, vi skriver om formeln 
precis som vi vill. Vi måste bara se till att hålla balansen 
på båda sidor om likhetstecknet. Vågskålarna måste vara 
stilla!”

924 pilar = nya pilar (X) + 217 pilar 
eller 217 pilar + nya pilar (X) = 924 pilar 

eller nya pilar (X) = 924 – 217

”Ja, bara du ser till att behålla balansen på båda sidor, 
kan du räkna hur du vill!”
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Dexter nickade förvånat, för det var hans älsklings-
film. Han hade sett alla Agent Rex-filmer, men visste 
inte att morfar också gillade dem. Morfar brukade ju 
säga till Dexter att det inte var bra att titta på våldsam-
ma actionfilmer, men just Agent Rex var ju sååå himla 
spännande!

”Minns du när den onde Kapten Ergo försöker döda 
Rex med ett lasersvärd i luftskeppet?” frågade morfar.

Dexter nickade igen, det var ju den absolut mest kända 
av alla scener i Rex-filmerna.

”Och minns du scenen när Rex låser in sig själv i luft-
skeppets laboratorium och kopierar alla hemliga datafiler 
från Ergos superdator?” fortsatte morfar.

”Ja”, svarade Dexter, och undrade varför morfar helt 
plötsligt börjat prata om Agent Rex?

”När Rex flyr från luftskeppet och det sprängs i luften, 
vad är det första han gör då?” frågade morfar fast han 
redan kunde svaret själv.

”Han skyndar sig till den brittiska regeringen och 
ger dem datafilerna förstås”, svarade Dexter, som und-
rade vart morfar ville komma någonstans med alla dessa 
frågor.

”Ja, Dexter, och det är just det som är skillnaden mel-
lan mig och Rex. Jag har ingen chef som jag måste lyda 
och utföra uppdrag åt. En agent är ju någon som jobbar 
åt någon annan, eller hur?”

Och det kunde ju Dexter hålla med om.
”Det finns ingen som bestämmer vad jag ska göra. Det 

är problemen i världen som bestämmer över mig: svält, 
fattigdom, krig, sjukdomar och orättvisor. Jag är ingen 
Agent Rex, men jag drömmer om att det ska bli bättre 
i världen. Jag har ägnat hela mitt liv åt att hitta lösning-
ar på alla världsproblem, och det finns så mycket kvar 

i högen med 217 pilar så kommer vågen att stå helt still! 
Då väger pilbågarna lika mycket som pilarna!”

Morfar kunde sitta med Dexter och förklara i flera tim-
mar tills Dexter äntligen förstod de allra svåraste saker. 
Han lärde sig till och med att räkna ut hur snabbt det 
gick att skjuta 12 pilar med en pilbåge mot en bisonoxe 
som stod på 100 meters avstånd om hastigheten på pilen 
var 70 km i timmen. Och det skulle inte ens killarna i 
högstadiet klara av!

”Och om du kan räkna ut sådana svåra saker om in-
dianer, pilar och pilbågar, så kan du, precis som världens 
ledande medicinforskare, räkna ut hur mycket av ett visst 
ämne en medicin måste innehålla för att bota en viss sjuk-
dom. Sjukdomen har skapat en obalans i kroppen och 
medicinen ska återställa balansen igen.”

Morfar pratade alltid om att den där balansen var hem-
ligheten till att lyckas med alla svåra mattetal. Han sa till 
och med att det var samma sak med allting i världen, att 
alla dåliga saker i världen hade med obalans att göra. Fast 
just det lyckades Dexter aldrig förstå. Det var för vuxet …

Och Dexter förstod heller inte vad morfar försökte för-
klara just nu, där de satt i morfars hemliga högkvarter.

”Är du en hemlig agent?” frågade Dexter försiktigt, 
glad över att tunghäftan släppt och att han äntligen fick 
fram några stapplande ord.

Morfar såg återigen allvarligt på Dexter.
”Det beror på vad du menar med agent. Jag är ju inte 

en sådan där som springer omkring och skjuter på folk 
och kör snabba bilar uppe i bergen och hoppar ner med 
fallskärm när bilen störtar”, svarade morfar.

”Du har ju sett Agent Rex – Iskallt blod, eller hur?” 
frågade morfar plötsligt.
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jätteledsna och trötta ut. Vissa grät och andra skrek. De 
pratade på ett annat konstigt språk. Sedan visade filmen 
hur morfar fick ett pris och höll ett tal på engelska.

”Barnen var smittade med en dödlig sjukdom och 
sprutan de fick innehöll ett botemedel”, sa morfar.

”Var du med och räddade alla barnen?” frågade Dexter.
”Ja, det var min medicin vi använde i sprutorna. Om 

jag inte hade lyckats tillverka motgiftet, så skulle alla bar-
nen ha dött inom två dagar”, svarade morfar allvarligt.

”Var det då du fick de afrikanska maskerna?”
Morfar nickade.
”Men hur blev barnen smittade?” fortsatte Dexter.
Nu blev morfar gravallvarlig.
”Evan Kostroff … Jordens mest ondskefulla person. 

Han misstänks ha tillverkat färgglada tuggummin med 
dödliga bakterier i och delat ut dem gratis till barnen i 
Afrikas skolor.”

Morfar spolade fram filmen och stoppade bilden vid en 
stor man med svarta solglasögon, omringad av kortväxta 
svartklädda figurer med svarta hattar.

”Kostroff är ondskan själv”, sa morfar och suckade 
djupt.

”Varför skulle någon vilja döda barn?” frågade Dexter, 
som inte förstod ett smack om den där Katastrofgubben, 
eller vad han nu hette.

”Ingen vet säkert, men kanske var det för att skapa 
kaos och avleda uppmärksamheten från sin diamant-
smuggling”, svarade morfar.

”Diamantsmuggling?”
”Ja, han har flera illegala diamantgruvor i Afrika för 

att finansiera sitt rymdprojekt …”
”Hur kunde Katastrof slippa undan, då?” frågade 

Dexter.

att göra”, sa morfar och tryckte på några knappar på 
skrivbordet.

Dexter var ännu mer förvirrad nu. Var morfar hemlig 
agent eller inte?

Bildskärmarna flimrade till. På en skärm syntes massor 
av små kamerabilder som visade olika delar av morfars 
hus. Några var från morfars lägenhet, andra från hissen, 
gatan, källaren och vinden. På en av kamerabilderna kun-
de man se hur tant Jansson stod och väntade på hissen. 
Hon försökte stoppa den från att åka genom att sticka 
in sin käpp mellan hissdörrarna. När hissen åkte ifrån 
henne, slog hon på hissdörren med käppen och viftade 
ilsket med armarna. Dexter skrattade för sig själv när han 
såg det.

På gatan var det lugnt, i morfars kök och vardagsrum 
också. I källaren höll några av morfars grannar på att 
flytta kartonger fram och tillbaka, och på gatan rastade 
någon sin hund. Efter många om och men kissade den 
på en lyktstolpe, efter att ha nosat runt på den en lång 
stund.

Dexters blick fångades plötsligt av en märklig kamera-
bild. Ingenting rörde sig på den. När Dexter undersökte 
den närmare såg han att bilden visade morfars vind. Men 
varför var kamerabilden riktad mot ett av vindsförråden?

”Vi går dit nästa gång. Det är där allting händer”, sa 
morfar.

Finns det ännu mer än det här? undrade Dexter. Nu 
förstod han verkligen ingenting. Och vad menade morfar 
med ”Det är där allting händer”?

Morfar tryckte på en knapp, och en film gick igång på 
den andra bildskärmen. Morfar var med på filmen!

Filmen visade barn i Afrika som fick en spruta. Det var 
så många barn att Dexter inte kunde räkna dem. De såg 
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3. Evan Kostroff
det var knäpptyst i morfars hemliga högkvarter. Dexter 
kunde fortfarande inte förstå hur allt hängde ihop. Att 
morfar inte var någon hemlig agent förstod han nu, men 
det där med Kostroff, Svarthattarna och alla ”världs-
problem” var för mycket för Dexter.

Morfar tog fram två läskburkar och gav en åt Dexter. 
Dexter tog några djupa klunkar och ställde försiktigt 
ifrån sig den halvfulla läskburken på glasbordet. Det 
gjorde gott med lite kall läsk. Den påminde Dexter om 
världen utanför, som han faktiskt började sakna nu.

Konstigt nog ville han hem till mamma och mattebo-
ken igen. Han ville tillbaka till det ”normala” livet. Med 
ens kändes det ganska okej med skolan, mamma och 
klasskompisarna, som han egentligen inte gillade. Han 
saknade tryggheten, men från och med denna dag skulle 
Dexters liv aldrig bli som vanligt igen. 

”Det är ingen fara Dexter, man kan spilla på bordet. 
Ingenting går sönder. Tangenterna på glasskivan är digi-
tala”, sa morfar.

”Kostroff heter han, Dexter, inte Katastrof. Ser du de 
där små svartklädda männen med hattarna?” frågade 
morfar.

Dexter nickade.
”Det är Svarthattarna”, sa morfar. ”Kostroffs medhjäl-

pare. De gör vad som helst för att försvara Kostroff! Det 
är därför ingen vågar göra något, alla är rädda för dem.”

”En gång skrev en journalist en artikel i tidningen 
om Kostroff. Journalisten skrev att Kostroff egentligen 
var en tjuv och bandit och borde sitta i fängelse. Men 
Svarthattarna försökte tvinga honom att be om förlåtelse 
i tidningen och skriva en artikel om att Kostroff var snäll 
och hjälpte småbarn. När journalisten vägrade gå med 
på det sövde Svarthattarna ner honom och tog honom 
till Kostroffs tortyrkammare, och mer vill du inte höra”, 
sa morfar.

”Men skrev han den där artikeln om att Kostroff var 
snäll mot småbarn sen?” undrade Dexter.

”Nej, efter tortyrkammaren skrev journalisten aldrig 
något mer igen. Svarthattarna gjorde många hemska sa-
ker med honom. De förstörde till och med hans händer så 
att han inte kunde skriva mer”, svarade morfar.

Dexter ryste när han tänkte på tortyrkammaren.
”Svarthattarna”, sa han tyst för sig själv och knöt nä-

ven under bordet.
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att människor är dumma och elaka”, men det hjälpte 
inte. Dexter kunde inte förstå att det fanns människor 
som dödade varandra.

När Dexter frågade varför den lilla killen på tv hade så 
stor mage och var naken, sa pappa att han ”inte fick nå-
gon mat” och att hans familj inte hade några pengar. Och 
när Dexter frågade ”Varför?” kunde pappa inte svara, 
han sa bara att de var ”fattiga” i Afrika …

Nu tog Dexter mod till sig och bröt tystnaden:
”Pappa sa alltid att det inte går att förändra världen, 

han sa att det är som det är, och att man inte ska tänka så 
mycket på det.” Dexter blev förvånad att han använde ett 
exempel från pappa. Det brukade han aldrig göra. Han 
förstod genast hur dumt det lät.

Dexters pappa lämnade mamma när Dexter var fyra 
år. Pappa ville flytta till något annat ställe, jättelångt 
bort, för han var ju (som han själv sa) ingen storstads-
människa. Men mamma ville inte flytta, för hon hade sitt 
jobb att ta hand om och ville bo nära morfar. Pappa flyt-
tade i alla fall, och efter det träffade han knappt Dexter 
längre.

Det var jättelångt att åka till pappas nya hus. Men nu 
tänkte inte Dexter så mycket på det längre. Fast han sak-
nade att se någon som kramade mamma.

”Din pappa kunde inte ha mer fel”, sa morfar och vif-
tade med armarna. ”Det går visst att förändra världen, 
om man bara ger sig sjutton på det och vägrar ge upp! EN 
person kan göra stor skillnad i den här världen, Dexter, 
glöm aldrig det! Men på samma sätt som en enda person 
kan göra världen bättre så kan också EN enda person 
göra världen mycket sämre! Jag vågar inte tänka på vad 
Kostroff skulle göra om han fick tag i mina uppfinningar.”

”Varför har du ett hemligt högkvarter?” frågade 
Dexter nästan anklagande. Han brydde sig inte ett dugg 
om läsken.

Morfar tog ett djupt andetag, ställde sig upp och bör-
jade gå fram och tillbaka i rummet.

”Dexter, jag vill att världen ska bli bättre. Jag vill att 
alla människor ska ha mat, kläder och någonstans att bo 
och att alla ska vara friska. Men framför allt vill jag inte 
ha några krig. Jag vill inte att man ska kriga och döda 
varandra!”

Dexter blev alldeles tyst. Det där hade han tänkt på 
ända sedan han tittade på tv första gången, när han var 
tre år gammal. Dexter glömmer aldrig hur chockad han 
blev då …

Han lekte med sina klossar bredvid pappa, som satt i sof-
fan och läste tidningen. Mitt i allt sa pappa:

”Nej, nu är det dags för nyheterna” och knäppte på tv:n.
De enda ”nyheter” Dexter kände till då var nya sma-

ker på yoghurt och flingor, sådana där som är extra goda 
första gången man provar dem.

Men det Dexter fick se på nyheterna var långt ifrån 
någon ny, härlig yoghurtsmak.

I stället för den roliga filmen om tåg, som mamma 
brukade sätta på åt honom, visade tv:n nu exploderan-
de bomber, blodiga människor och svältande barn med 
jättestora magar och flugor i ansiktet. Dexter började 
självklart gråta och ropa på mamma, men hon var inte 
hemma, och pappa var inte lika bra på att trösta. Han sa 
bara: ”Det är ju så det ser ut i världen, Dexter, det är väl 
inget att gråta för.”

Den natten kunde Dexter inte sova. Pappa förklarade 
att ”det är alltid mycket krig och orättvisor i världen för 
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spottar, så fryser saliven till runda små isbitar innan den 
hinner nå marken och studsar iväg som små glaskulor. 
Kostroff kunde bara åka pulka om det var 40 minusgra-
der eller varmare”, svarade morfar.

40 minusgrader? Dexter kunde inte förstå att man 
kunde vara ute när det var så kallt. Han visste ju att det 
var 20 minusgrader i glassfrysen.

Dexter försökte föreställa sig hur det kändes att spotta 
och se sitt spott frysa till små isbitar innan det hann nå 
trottoaren. Fy, vad läskigt!

”Finns det ingen sommar på Antarktis?” frågade 
Dexter.

”Jo, men det blir aldrig varmare än cirka tio plusgrader 
på sommaren”, svarade morfar och fortsatte berätta:

”Eftersom det inte fanns något annat att göra, började 
Kostroff intressera sig för böcker och vetenskap. Han 
tillbringade hela dagarna i Antarktis bibliotek och läste 
igenom alla böcker som fanns där. Vissa böcker läste han 
till och med två eller tre gånger! När han var tio år och 
hade läst in alla grundskolans ämnen, ville han försöka 
göra slutproven, både för det ryska och amerikanska 
skolprogrammet. Men när han slutligen fick tag i proven 
och gjorde dem, tyckte han att de var så lätta att han 
helt tappade lusten. Han undrade vad barnen gjorde hela 
dagarna i skolan, eftersom proven var så lätta. Efter den 
händelsen gick han inte in i biblioteket på länge. Kostroff 
hade trott att alla barn i världen älskade kunskap lika 
mycket som han själv, inte att de bara lekte och tittade 
på tv. När han fick reda på sanningen, blev han ledsen 
och började förakta världen. I stället för böcker satte han 
igång att intressera sig för rymden och andra planeter. 
Varje kväll satt han och tittade i ett jättestort teleskop 
som fanns på forskningsbasen. Det var då han fick idén 

”Är det därför du har ett hemligt högkvarter? På grund 
av Kostroff och Svarthattarna?” frågade Dexter.

Morfar nickade och fäste blicken på en av kamerabil-
derna. Farbror Bengtsson klev ut ur hissen på nionde vå-
ningen. Han hade sitt vindsförråd bredvid morfars.

”Berätta mer om den där Kostroff”, bad Dexter och 
såg på morfar med vuxen blick.

”Vill du verkligen det?” frågade morfar.
”Ja, morfar, berätta”, sa Dexter, som nu var mer nyfi-

ken än rädd.
”Okej, men glöm inte att det var du själv som bad om 

det”, sa morfar och satte sig med Dexter i knät, som han 
alltid gjorde när han skulle berätta någon av sina historier.

”Kostroff föddes i Antarktis. Hans föräldrar var be-
römda forskare som båda var stationerade på en forsk-
ningsbas där. Mamman var från Sovjetryssland och pap-
pan från Amerika. På en forskningsbas bor det massor 
av forskare tillsammans. Vissa bor där flera år och andra 
bara en kort tid, innan de återvänder hem igen. Forskarna 
är de enda invånarna på Antarktis. Det är för kallt att bo 
där för vanliga människor. Kostroff växte upp i vintrar 
med ner till 80 minusgrader och lärde sig snabbt att tåla 
omänsklig kyla. Det fanns inga andra barn på Antarktis, 
så Kostroff växte upp helt utan kompisar. Och hans för-
äldrar var jämt upptagna med sin forskning, så han var 
nästan alltid ensam.”

”Hade han inte en enda kompis?” frågade Dexter.
”Nej, Kostroff var enda barnet på Antarktis, så det 

fanns varken dagis eller skola där och inga lekplatser hel-
ler. Men jag har hört att det ska finnas bra pulkabackar 
där, så jag hoppas att Kostroff hade en pulka i alla fall. 
Fast när det är mer än 60 minusgrader går det inte att 
vara ute över huvud taget. Då är det så kallt att om man 
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vara mer ärofyllt än Nobelpriset? För att säga nej till det 
måste man väl vara galen?

”Kostroff var helt besatt av tanken på att bygga den 
nya världen uppe i rymden. När han lämnade Schweiz 
bosatte han sig bland eskimåerna på Grönland, för att 
slippa alla dumma människor. Därifrån började han ta 
kontakt med några av de rikaste personerna i världen för 
att få pengar till sitt rymdprojekt. Många blev intresse-
rade av Kostroffs idé och gav honom mycket pengar och 
blev lovade att de skulle få en egen stad i den nya rymd-
världen. När han fått pengarna kontaktade han de bästa 
eleverna från skolan i Schweiz och övertygade dem om 
att börja jobba för honom. Många tackade ja, men de 
flesta lämnade honom inom kort. De ansåg att han blivit 
vansinnig. Hans idéer blev allt galnare och galnare. Han 
sa till exempel att han skulle ta kontroll över hela värl-
dens ekonomi. Många trodde att Kostroff hade rätt, och 
att han gjorde något viktigt för mänskligheten.”

”Hur kunde de tro på Kostroff?” frågade Dexter 
upprört.

”Ja, säg det, Dexter, men en skicklig talare som Kostroff 
kan få människor att tro på nästan vad som helst”, sa 
morfar och fortsatte:

”Tillsammans med de som valde att stanna kvar bil-
dade Kostroff en global organisation, ’Nya Världen’. 
Medlemmarna i Nya Världen ansåg att de var smartare 
än alla andra människor, och att det var deras ansvar att 
skapa en bättre värld i rymden. Sedan dess har de sam-
lat världens rikaste kring sitt projekt, men ingen vet hur 
många eller vilka som är med, för de håller hemliga mö-
ten långt ner i underjorden. Och det finns heller ingen 
som vet hur långt de har kommit. Det enda som är säkert, 
är att jordens och människornas framtid är i fara.”

att han skulle bygga en ny värld uppe i rymden med bara 
smarta människor som inte ser på tv.”

”Går det att bo uppe i rymden, morfar?” frågade Dexter.
”Ja, inget är nog omöjligt för Kostroff, men frågan är 

varför ska man vara tvungen att bo i rymden? Jag tycker 
det verkar lite för krångligt, och människan är nog inte 
skapad för att bo någon annanstans än på jorden”, sva-
rade morfar och fortsatte:

”När Kostroff var 12 år flyttade han tillbaka till 
Amerika med sina föräldrar. Han fick börja i en special-
skola för begåvade barn, men han klarade inte ens av för-
sta skoldagen utan att bråka med lärarna. Han skrattade 
åt dem och sa att de inte kunde någonting. Kostroffs för-
äldrar visste inte vad de skulle göra, så till slut skickade 
de Kostroff till en internatskola i Schweiz, en skola för 
världens smartaste barn, som låg högt uppe i bergen, helt 
avskild från omvärlden. Där kände sig Kostroff äntligen 
hemma och fick många goda vänner – vänner som sen 
skulle bli delaktiga i hans globala organisation.”

”Har du träffat Kostroff?” frågade Dexter.
”Jag har sett honom, men jag har aldrig pratat med 

honom”, svarade morfar.
”Men hur kan du veta så mycket om honom, då?” und-

rade Dexter.
”Jag känner några personer som har jobbat väldigt 

nära Kostroff. De har berättat allt för mig”, svarade mor-
far och fortsatte berätta:

”Uppe i de schweiziska bergen tillbringade Kostroff 
över tio år av sitt liv. Vid 25 års ålder hade han tagit dok-
torsgrader i både kemi, fysik och matematik. Han var 
den allra bästa av alla elever, och hans lärare ville att han 
skulle försöka få Nobelpriset, men Kostroff var inte alls 
intresserad.” Det kunde Dexter inte förstå. Vad kunde 
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Efter en lång stund sa morfar: ”Klart slut” och tog av 
sig hörlurarna.

”Vem var det?” frågade Dexter.
”Det var en av mina vänner i Motståndsrörelsen”, sva-

rade morfar och skrev något på datorn.
”Vad sa du?” frågade Dexter.
”Motståndsrörelsen …”, sa morfar utan att ta blicken 

från datorn. ”Eleverna från skolan i Schweiz, som valde 
att lämna Kostroff – de är idag mina vänner. Tillsammans 
har vi bildat Motståndsrörelsen och svurit en ed att be-
kämpa Kostroff tillsammans så länge vi lever!”

Dexter gapade av förvåning. Han förstod ingenting.
”Vi är ett hundratal personer som är spridda runt om i 

världen. Vi får pengar för att motarbeta Kostroff från le-
dare och inflytelserika personer som känner till Kostroffs 
planer. Vi har fått reda på att han vill förinta jorden och 
alla människor som inte lyder honom, och det måste stop-
pas till varje pris innan han bygger upp sin nya värld i 
rymden!” fortsatte morfar utan att ta blicken från datorn.

”Men känner Kostroff till Motståndsrörelsen?” frå-
gade Dexter.

”Det gör han säkert, men han har så mycket makt nu i 
världen, att han inte är rädd för något. Han skrattar säkert 
bara åt oss där han sitter i sitt luftskepp”, svarade morfar.

”Luftskepp?” frågade Dexter och tittade förvånat på 
morfar.

”Ja, enligt mina vänner har han ett jättelikt luftskepp 
som är nästan lika stort som en fotbollsplan”, sa mor-
far. ”Däruppe kan han bo flera månader i sträck, medan 
han seglar runt jorden och utför olika experiment i sitt 
rymdlaboratorium.”

”Har han ett rymdlaboratorium i luftskeppet?” frå-
gade Dexter.

”Finns Nya Världen fortfarande idag?” frågade Dexter 
oroligt.

”Om den finns, Dexter! De är mer aktiva än någon-
sin!” svarade morfar.

”Men hur gammal är Kostroff nu, då?” undrade Dexter.
”Ja, han är väl kanske omkring 50 år, men han kämpar 

mot klockan för att bli klar med sitt rymdprojekt innan 
han blir för gammal”, svarade morfar.

”Är det därför Kostroff skulle ha alla diamanter från 
Afrika?” frågade Dexter, som mindes filmen med barnen 
som fick sprutor.

”Ja, men det är bara en liten del av Kostroffs alla brott 
mot mänskligheten. Han gör precis vad som helst för att 
komma över mer pengar till sitt projekt. Och vissa av 
de rika människorna i världen, till och med makthavare, 
skyddar Kostroff så att han inte åker fast. De är med i 
hans projekt!” fräste morfar och suckade.

”Men varför behöver han dina uppfinningar?”
”Du kommer att förstå det när du har varit på vinden …”
Plötsligt rasslade det till i en av bildskärmarnas 

högtalare:
”Måsen till C-G, Måsen till C-G. Kom.”
Morfar ryckte till. ”Just det! Det höll jag helt på att 

glömma bort. Idag är det ju rapporteringsdag på slutna 
kanalen.”

Dexter satt som förstenad och följde morfar med 
blicken.

Morfar tog på sig ett par stora hörlurar och svarade.
”C-G till Måsen, C-G till Måsen. Kom.”
”Måsen till C-G. Vi har problem med Svarthattarna. 

Kom.”
Nu blev morfar allvarlig och började prata snabbt, 

men så tyst att Dexter knappt kunde höra vad han sa.
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4. Morfars vindsförråd
”vad är klockan? Mamma är säkert orolig …”, sa 
Dexter plötsligt, men hejdade sig när han mindes att 
mamma skulle övernatta på laboratoriet. 

Hon hade förberett mellanmål, middag och frukost 
till honom hemma i kylen. Som belöning för att han kla-
rat sig helt själv, skulle Dexter få gå på bio med mamma 
imorgon och se den senaste Agent Rex-filmen. Dexter 
längtade verkligen efter det, men tänk om mamma 
glömde bort att köpa biobiljetter igen?!

Förra gången var det slutsålt när de kom fram till 
kassan, och de fick se någon jättetråkig vuxenfilm 
om olycklig kärlek i stället. Det skulle Dexter aldrig 
glömma. Att titta på gråtande människor i stället för 
på Agent Rex vilda biljakter, det var rena mardrömmen 
för Dexter. Han åt inte ett enda popcorn den kvällen, 
mamma fick allihop.

”Klockan är snart sex, Dexter. Stannar du kvar på 
middag?” frågade morfar och tittade stressat på klock-
an. Han var ju trots allt ansvarig för att Dexter fick i sig 

”Ja, ett av många.”
”Men vad pratade du och din vän Måsen om så länge? 

Vad är det som har hänt?”
”Jag hinner inte berätta det just nu … Vi måste skynda 

oss upp till vinden, innan det är för sent”, sa morfar och 
tittade på klockan.
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”Svenssons bråkar jämt när deras 18-åriga dotter ska 
på fest. De är livrädda för att något ska hända henne”, 
sa morfar.

Dexter undrade varför alla var så oroliga för att nå-
got skulle hända hela tiden. Varför oroade sig ingen för 
det som var läskigt på riktigt, som skolan till exempel. I 
skolan hände det alltid något otrevligt, men att skicka 
barn till skolan var det ingen som oroade sig för. Och 
med förskolan var det ju ännu värre! Dexter mindes hur 
hemskt det var att bli lämnad på den där förskolan med 
fröknar som bara skrek ”Tyst!” hela tiden och egentligen 
inte tyckte om barn. Varför var det ingen som oroade sig 
för det i stället? Det verkade som om vuxna började oroa 
sig alldeles för sent och för fel saker.

Grannens dotter var ju redan vuxen och fri att göra 
som hon själv ville.

Plötsligt for grannens dörr upp och ut sprang Svens-
sons dotter med tårarna rullande nerför kinderna. ”Jag 
är inget barn längre!” skrek hon och smällde igen dör-
ren och sprang nerför trapporna utan att lägga märke 
till Dexter och morfar. Ljudet av hennes klackar ekade 
i trapphuset. Dexter förväntade sig att herr Svensson 
skulle visa sig i dörren, men ingen kom ut. Det var helt 
tyst.

Morfar släppte äntligen Dexters hand och tryckte på 
hissknappen. Dexters hand var lite öm efter morfars hår-
da grepp.

Det verkade som om någon höll på att flytta, för his-
sen stod still på en och samma våning hela tiden. Dexter 
tyckte om ljudet när hissdörrarna stängdes och hissen 
närmade sig för att slutligen öppna sina dörrar med ett 
”pling”. Men nu blev det inget pling. Hissen kom inte. De 
blev tvungna att ta trapporna i stället.

mat på regelbundna tider. Men själv slarvade han rejält 
med maten. Ibland kunde det gå flera dagar innan han åt 
någonting.

Dexter nickade. Morfar lagade fantastiskt god mat. 
Han kunde laga mat från nästan alla världens länder. En 
av Dexters favoriträtter var morfars jambalaya, en sorts 
afrikansk pyttipanna.

”Men först måste vi upp på vinden, och jag kan inte 
lämna dig ensam här i lägenheten. Det är alldeles för far-
ligt!” sa morfar allvarligt. Det fanns inte ett spår av lus-
tighet i hans ansiktsuttryck. 

Men menar han verkligen allvar? tänkte Dexter. 
Han hade ju varit ensam massvis med gånger i morfars 

lägenhet. Den var som ett andra hem för honom, och han 
hade ju till och med egen nyckel hem till morfar. Ibland 
cyklade Dexter hem till morfar direkt efter skolan, och 
gick in när han inte var hemma. Så varför var han så 
orolig nu?

”Lita på mig, Dexter”, sa morfar och tryckte på knap-
pen under bordet. På mindre än en minut återgick mor-
fars arbetsrum till sin vanliga skepnad igen.

Skrivbordet delades mitt itu och glasskivan och bild-
skärmarna åkte ner i bordet, kartorna på väggen för-
svann ner i golvet och lamporna tändes.

Morfar tog ett fast grepp om Dexters hand och ledde 
honom ut i vardagsrummet. Han satte fingret för munnen.

”Schh, de får inte höra oss!”
”Vilka då?” viskade Dexter.
Men morfar bara fortsatte mot ytterdörren utan att 

svara, fortfarande med Dexters hand i ett järngrepp.
Ute i trappuppgången var det svalt. Någon stekte fläsk-

kotletter, och det doftade härligt. Men i grannens lägen-
het bråkade de och skrek på varandra.
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Nu kom två välbekanta figurer utstapplande från 
vindskorridoren. Det var farbror Bengtsson och hans 
fru, som hade burit upp sin gamla tv på vinden. Farbror 
Bengtsson haltade och stödde sig mot sin fru, som knappt 
orkade hålla emot. Morfar skyndade sig att hjälpa dem 
till hissen.

”Ska jag ringa efter ambulans?” frågade morfar.
”Nej, nej, det är ingen fara. Det är nog bara en spricka 

i foten”, svarade farbror Bengtsson, som verkade uppen-
bart skamsen över att morfar och Dexter hade hört ho-
nom skrika och jämra sig.

”Men jag hjälper er ner till dörren!” sa morfar och 
ställde sig i hissen för att ta emot farbror Bengtsson.

”Nej, det kommer inte på fråga!” sa farbror Bengtsson 
på sitt vanliga, bestämda sätt. Dexter mindes hur farbror 
Bengtsson alltid brukade säga till honom att det var för-
bjudet att leka med hissen, och att man skulle vara tyst i 
trappen och så vidare.

Farbror Bengtsson var en ordningens man som inte 
ville bli störd, och han verkade inte tycka om att få hjälp 
heller.

”Ni kan komma till mig och titta på tv om ni vill”, sa 
morfar så vänligt han kunde.

”Nej, det är ju för att vi INTE vill kolla på tv som vi 
har ställt tv:n på vinden! Vet du inte vad den där tv:n 
gör med våra hjärnor?” skrek farbror Bengtsson till svar, 
precis innan hissdörrarna gick igen. Men det visste mor-
far mycket väl, han kollade ju aldrig på tv av just den 
anledningen.

Hjärnan förlorade ju en del av förmågan att tänka kri-
tiskt! Och det var rena mardrömmen för en forskare och 
uppfinnare som morfar! Han visste inte ens varför han 
hade en tv, för han hade ju ändå ingen tid att titta på den. 

”Men vad bra, Dexter, då får vi lite kvällsmotion före 
middagen också”, sa morfar och småskrattade, fast han 
var stressad.

Och precis så var morfar: alltid glad, oavsett vad som 
hände. Han hittade alltid något positivt med allting! Det 
var det som var så härligt med honom.

Väl uppe på nionde våningen var både Dexter och 
morfar andfådda och satte sig ner för att hämta andan. 
Morfar bodde på fjärde våningen, så de hade tagit sig 
hela fem våningar upp i huset.

Lamporna var tända på vinden, och hissen stod upp-
ställd med hjälp av en kartong.

Morfar kikade oroligt mot sin förrådsdörr.
Vem var det som var där uppe, egentligen? Om de inte 

var ensamma kunde de ju inte gå in i vindsförrådet.
Dexter blev också orolig – tänk om det var Svart-

hattarna? Han sökte med sin blick längs förråds-
korridoren för att försöka få en skymt av någon obehörig 
inkräktare. Men han såg och hörde ingenting. Det kändes 
allt kusligare för varje sekund som gick. Plötsligt stördes 
tystnaden av ett kraftigt oväsen.

”Krasch!” hördes det inifrån ett av förråden, och nå-
gon skrek så det ekade i hela huset.

”Aaaaajjj! Åh nej, mitt på foten, aj, aaj, aaaj! Vad hål-
ler du på med, din klantskalle?”

Dexter och morfar höll på att trilla av trappan, så räd-
da blev de.

”Förlåt, det var inte meningen! Hur gick det?” svarade 
någon med ängslig röst.

”Ja, vad tror du? Hur tror du det känns att få en tv 
på foten? Jag sa ju att du skulle hålla i ordentligt! Nu är 
tv:n sönder och foten bruten … aaaj, aaj, aj …”, skrek en 
pipig mansröst och jämrade sig.
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Morfars förråd var allra längst in i vindskorridoren, 
och det hade en stor mörkbrun trädörr med rostigt hand-
tag. Sett från utsidan såg det inte ut att vara något sär-
skilt, men det Dexter snart skulle få se, var långt ifrån 
något vanligt gammalt vindsförråd!

Morfar tittade oroligt över axeln och tog fram en nyck-
elknippa med något som liknade en fyrkantig, vit Legobit 
ur fickan. Han satte den mot dörren. Plötsligt släcktes alla 
lampor och dörren öppnades med ett knappt hörbart klick.

Morfar tog Dexter i handen och gick in. Han stängde 
trädörren efter sig och tryckte på en knapp på väggen, 
varpå en liten lampa tändes i taket. Morfar satte återi-
gen Legobiten mot trädörren för att låsa den inifrån. 
Trädörren var ganska tung, för på insidan var den av 
metall.

”Träet är bara för att det ska se ut som ett vanligt för-
råd”, förklarade morfar.

Nu såg Dexter till sin stora förvåning att det fanns en 
annan dörr bakom trädörren! 

Den andra dörren var vit och av massiv metall (eller 
pansar, som morfar senare förklarade att det hette). Den 
hade varken handtag eller nyckelhål. Den såg ut precis 
som en vägg. Morfar upprepade samma procedur igen 
med den fyrkantiga saken, och den väggliknande dörren 
öppnades automatiskt. Lampan släcktes när morfar gick 
in.

”Kom, Dexter, var inte rädd!” sa morfar inifrån vinds  - 
för rådet.

Dexter klev in, och i samma stund han gjorde det stäng-
des dörren och det blev ljust. Han gnuggade sig i ögonen. 
Vindsförrådet var större än morfars lägenhet!

Inne i förrådet, som mer liknade en vindsvåning än ett 
förråd, fanns massor av konstiga saker överallt.

Han tyckte redan att han hade för lite tid och klagade 
alltid på att det var så mycket att göra. ”Tv är en tjuv 
Dexter, en tidstjuv!” sa morfar alltid till Dexter, när han 
inte ville stänga av tv:n och hjälpa till med disken efter 
fikat. ”Hjälpa till har man alltid tid med, Dexter. Livets 
mening är att hjälpa andra människor.”

Men Dexter hade blivit bättre på att hjälpa till efter-
som det ”känns så skönt i kroppen efteråt, när man har 
hjälpt någon annan.” Morfar brukade skratta och säga 
att det var den bästa förklaringen han någonsin hört på 
varför man skulle hjälpa andra.

Men att det fanns så många människor som inte ville 
ha hjälp fast de behövde det, var något som Dexter inte 
kunde förstå. Morfar brukade kalla det för ”dårens stolt-
het”, och han sa att hela världen var full av den.

Morfar och Dexter drog en lättnadens suck över att 
det bara varit herr och fru Bengtsson på vinden och inte 
några Svarthattar.

Efter att ha hämtat sig från chocken, och försäkrat sig 
om att de verkligen var ensamma på vinden, gick de med 
fasta steg mot morfars vindsförråd.

Dexter darrade i hela kroppen av spänning.
Morfar hade bråttom.
På morfars vind fanns det massor av olika förråd, och 

alla hade varsitt nummer på en skylt som satt ovanför 
förrådsdörren. De flesta förråd hade gallerdörrar med 
hänglås, så att man kunde se allt inne i förrådet. Dexter 
kikade in i de olika förråden i hopp om att få se skymten 
av något spännande, men där fanns bara gamla cyklar, 
lampor och annat krimskrams som Dexter aldrig förstod 
varför folk sparade, eftersom de i alla fall brukade slänga 
allt till slut. Vissa förråd hade trädörrar med handtag. De 
förråden var lite större än de andra. 
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Hylla 1: ENERGYBARS
Hylla 2: TORKAD FRUKT

Hylla 3: NÖTTER
Hylla 4: TORKAT KÖTT
Hylla 5: TORKAD FISK

Hylla 6: BUBBELVATTEN
Hylla 7: FRUKTJUICE

Hylla 8: GRÖNSAKSJUICE
Hylla 9: ISTE

Hylla 10: YOGHURT

Det fanns så många saker i kylskåpet att det säkert skulle ha 
räckt till alla elever i Dexters skola. Men den torkade fisken 
skulle nog bli över, tänkte Dexter och rynkade på näsan.

Han stirrade på påsarna och skakade på huvudet. Hur 
kunde man äta något så äckligt? Dexter tog lite torkad 
frukt och en burk bubbelvatten med apelsinsmak och 
gick fram till väggen med de vapenliknande föremålen.

Dexter kikade på morfar och ville fråga något om kyl-
skåpet men hejdade sig när han såg morfars bekymrade 
ansiktsuttryck.

Efter en lång stund la morfar äntligen ifrån sig sina 
papper och gick fram till Dexter, som stod som fastklist-
rad vid en av väggarna och beundrade morfars ”vapen.”

”Varför har du så mycket i kylskåpet?”
”Ibland stannar jag här uppe flera dagar i sträck, och 

då hinner jag inte tänka på mat. Kylskåpet är mitt mat-
förråd. Där har jag allt jag behöver för att klara mig här-
uppe utan att behöva gå till affären eller ner till köket i 
lägenheten”, svarade morfar.

Där fanns laboratoriebänkar och olika apparater och 
det fanns en hel vägg med vapenliknande föremål, väskor 
och bälten, klockor, glasögon, mobiltelefoner och myck-
et annat, som påminde Dexter om hans idol Agent Rex 
hemliga högkvarter.

Det fanns inga innerväggar. Det var ett enda stort rum, 
och det var högt i tak, nästan som om rummet befann sig 
i ett torn av något slag.

Dexter stod som förstenad och bara gapade av 
förvåning.

Morfar hade bråttom. Han tog på sig en vit rock som 
hängde på väggen och sprang fram till sitt datorbord.

”Dexter, det är en sak jag måste göra nu. Det kan ta 
lite tid, men det finns bubbelvatten och torkad frukt här 
i kylen, om du vill ha”, sa morfar och pekade på ett stort 
kylskåp som stod precis till vänster om ingången.

”Känn dig som hemma. Jag ska förklara allt för dig 
sen, jag hinner inte nu!” fortsatte morfar och blev sit-
tande länge, länge vid sin dator. Han tog på sig några 
hörlurar och började prata med någon.

”Ja, det är klart … nej, ingen har varit här … okej, 
var? … vid hamnen … klockan halv tio …”
Morfar började knappa på datorn och skrev ut massor 

av papper. Han verkade ha glömt bort Dexter helt och 
hållet.

Dexter gick fram till kylen.
Wow! Det var precis som en av kylarna i mataffären. 

Det fanns tio hyllor med olika saker, och varje hylla var 
proppfull med samma sak, minst 100 stycken. Varje hylla 
hade en liten lapp, där det stod hyllans nummer och vad 
hyllan innehöll:
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det ju nästan ingen tid över för annat. Man handlar, la-
gar mat, äter, diskar och funderar på vad man ska äta till 
middag”, sa morfar och fortsatte: ”Om jag skulle lägga 
så mycket tid på all mat skulle jag ju aldrig hinna med 
mina uppfinningar.” Morfar suckade och viftade med 
händerna, som han alltid gjorde när han tyckte att något 
var dumt.

”Det är därför jag har alla de där sakerna i kylskåpet 
– för att kunna tanka fem gånger om dagen utan att be-
höva slösa bort så mycket av min tid. När jag är hungrig 
tar jag något litet från kylskåpet som gör mig mätt. Den 
torkade fisken hjälper bäst”, sa morfar och tog fram en 
påse.

Morfar öppnade påsen, tog några bitar och räckte den 
sedan till Dexter, som höll för näsan mot fisklukten och 
skakade på huvudet. Dexter förstod inte hur morfar kun-
de klara av att äta något som luktade så äckligt.

”Jag förstår vad du tänker,” sa morfar och lade huvu-
det på sned. ”Sedan jag började forska har jag fått en helt 
annan inställning till mat. Förr i tiden hade jag nog aldrig 
ens velat komma i närheten av ’torra, döa, firrar’, men jag 
tröttnade på att hela tiden vara hungrig och småäta godis 
och annat skräp – förstår du?”

Det förstod Dexter, för han och hans klasskompisar 
var ju ständigt hungriga i skolan. De längtade efter att 
få gå till affären efter skolan och köpa en påse smågodis 
och äta i smyg.

”Det är protein som bygger upp kroppen och som gör 
att den känner sig mätt. Om vi inte får i oss protein i rätt 
mängd vill vi hela tiden äta mer och mer. Får vi bara i 
oss tillräckligt med protein, så slipper vi äta så mycket. 
Protein kommer av det grekiska ordet protos som bety-
der ”det första”, alltså det viktigaste”, fortsatte morfar.

”Men hur kan man äta torkad fisk, morfar?” undrade 
Dexter med nästan äcklad röst.

”Åh, Dexter. Det var en sak jag lärde mig på Island. 
Där äter man mängder med torkad fisk. Det kanske inte 
är så gott första gången, men när man vant sig smakar det 
ungefär som chips. Det innehåller jättemycket bra saker 
som kroppen behöver: protein och annat nyttigt”, sva-
rade morfar med ett leende på läpparna.

”Protein är kroppens byggstenar”, fortsatte morfar.
”Byggstenar?” Dexter förstod ingenting.
”Jo, du förstår, kroppen behöver ju energi för att orka 

vara igång, eller hur?”
Dexter tänkte genast på hur otroligt hungrig han ofta 

blev före lunchen i skolan, efter att ha lekt och sprungit 
hela förmiddagsrasten, och nickade förstående till morfar.

”Precis som när vi tankar en bil för att den ska kunna 
köra oss dit vi vill, så måste även vi ’tanka’ vår kropp 
med mat och dryck varje dag”, fortsatte morfar och såg 
lurigt på Dexter.

”Men man tankar ju inte bilen varje dag”, invände 
Dexter.

”Nej, det har du rätt i! Vi är ju inte som bilar eller ka-
meler, som kan lagra bensin eller vatten inom sig. Vi män-
niskor behöver fylla på med energi varje dag. Vi måste ju 
till och med fylla på vår kropp fem gånger om dagen”, 
svarade morfar och fortsatte: ”Frukost, lunch, mellan-
mål, middag och kvällsmål. Tänk om vi var tvungna att 
tanka bilen så ofta som fem gånger om dagen! Det skulle 
ju bli jättejobbigt.”

Dexter och morfar skrattade tillsammans när de före-
ställde sig vilka köer det skulle bli på bensinstationerna.

”Ja, och då förstår du, att om kroppen behöver fyllas 
på med energi så ofta som fem gånger per dag så finns 
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tryckte på skärmen flimrade den till och visade en mål-
tavla med röda och gröna prickar.

”De röda prickarna är alla människor som befinner sig 
på 100 meters avstånd och de gröna prickarna, det är du 
och jag, Dexter. Geväret är värmesökande, och på skär-
men kan man klicka bort de röda prickar eller hela områ-
den som man inte vill beskjuta. Tänk dig till exempel en 
grupp Svarthattar som kidnappat en liten flicka. Då kan 
man klicka bort flickans röda prick innan man skjuter. 
Då träffar pilarna Svarthattarna men inte flickan.”

”Men om man träffar fel, då?” frågade Dexter. ”Tänk 
om man träffar massor av människor som man inte vill 
bedöva?”

”Äsch, det är ingen större fara. Bedövningspilarna är 
helt ofarliga. Man somnar i en timme och vaknar sen 
igen, frisk och pigg som en nötkärna”, svarade morfar.

”Men hur kan vi ha gröna prickar? Hur känner gevä-
ret av det?” frågade Dexter och föreställde sig hur pilarna 
flög runt i luften och jagade Svarthattarna.

”Geväret känner av våra västar, Dexter. Om vi inte 
hade västarna på oss, skulle vi vara tvungna att klicka 
bort oss själva innan vi sköt, annars kunde även vi riskera 
att få en bedövningspil i rumpan.”

”I rumpan?” sa Dexter förvånad.
”Ja, det är minst risk för skada då”, sa morfar och 

skrattade. ”Jag har programmerat geväret så att pilarna 
ska träffa rumpan.”

Dexter skrattade också. Han föreställde sig en stor hög 
med Svarthattar, som alla hade bedövningspilar i rumpan.

”Varför heter det ASTA-100?” frågade Dexter.
”ASTA kommer av ordet anaisthesia, som är det gre-

kiska ordet för okänslighet, alltså bedövning, och 100 
står för antalet meter den kan skjuta”, svarade morfar.

”Pruttos?” sa Dexter frågande och skrattade.
”Nej, Dexter, men äter du för mycket godis blir det nog 

mer av den sorten (prutt)”, svarade morfar och skrattade, 
han också. ”Om jag äter fyra såna där torkade fiskar, har 
jag fått i mig så mycket protein som kroppen behöver för 
en hel dag, och sen kan jag jobba i lugn och ro ett bra tag 
utan att behöva tänka på mat.”

Morfar stoppade ytterligare ett par torkade fiskbitar i 
munnen.

Dexter förstod inte hur bara fyra såna där fiskar kunde 
göra att man blev mätt. Det var ju så lite mat.

Morfar såg Dexters frågande min och förklarade: ”Ja, 
det ser ju inte ut att vara mycket mat, men det är fak-
tiskt tre gånger så mycket protein i torkad fisk som i till 
exempel kött eller bönor! Enda nackdelen är att det kan-
ske är lite salt”, sa morfar och sträckte sig efter en flaska 
bubbelvatten från kylen. ”Allt i kylskåpet är sådant som 
håller länge och som innehåller det kroppen behöver för 
att klara sig utan mat under en längre tid. Till och med 
bubbelvattnet är berikat med mineraler och vitaminer.”

Morfar tog några djupa klunkar vatten.
Men Dexters uppmärksamhet var nu fäst på vapen - 

väggen.
Morfar skakade på huvudet.
”Det är inte som du tror. Det är inga riktiga vapen som 

kan döda någon. Det här är en del av mina uppfinning-
ar”, sa morfar och tog ner ett litet gevärsliknande föremål 
från väggen. ”ASTA-100, ett datorstyrt, målsökande mi-
nigevär med bedövningspilar.”

Morfar tog ner två svarta västar från väggen. Han tog 
på sig en av västarna och gav den andra till Dexter. Sedan 
tryckte han på en knapp, aktiverade geväret och vek ut en 
liten skärm, precis som på en videokamera. När morfar 
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man blir synlig igen”, förklarade morfar och pekade på 
armbandet, som nu påbörjade en nedräkning: 23:59:59, 
23:59:58, 23:59:57 …

Och på tre sekunder var morfar borta! Han hade blivit 
osynlig.

 

”Men hur många pilar finns det egentligen?” frågade 
Dexter, som tyckte att geväret var lite väl litet för att kun-
na göra någon nytta.

”Åh, det finns över 1 000 pilar i geväret. De är så små 
att man knappt kan se dem”, svarade morfar, som ver-
kade uppenbart stolt över sin uppfinning.

”Har du använt det någon gång?” frågade Dexter.
”Ja, en gång när jag fick oväntat besök av några 

Svarthattar, som ville stjäla mina ritningar. Men det mes-
ta av allt du ser här har aldrig använts”, sa morfar och 
hängde tillbaka geväret på väggen.

”Men vad är det här, då?” frågade Dexter och pekade 
på ett metallbälte på väggen.

”Åh, det där är en av mina bästa uppfinningar. 
INVISO-24, ett osynlighetsbälte”, sa morfar och lyfte ner 
bältet.

Bältet var av grå metall och hade ett stort spänne med 
olika knappar på.

Morfar tryckte in en knapp på bältesspännet och veck-
lade ut en silverfärgad dräkt. Han hängde av sig sin vita 
rock och satte på sig silverdräkten ovanpå sina kläder, ja 
till och med ovanpå sina skor.

När han hade tagit på sig silverdräkten spände han fast 
bältet och tryckte på en annan knapp. En lampa på bältet 
började nu blinka rött.

På morfars vänstra arm satt något som såg ut som en 
digitalklocka, fast mycket tunnare, nästan som ett arm-
band. Det verkade sitta fast i dräkten. Nu slutade lampan 
blinka och blev i stället grön. Digitalarmbandet visade 
siffrorna 24:00:00.

”INVISO kommer av ordet invisiblis, som betyder 
osynlig på latin och 24 står för antalet timmar man kan 
vara osynlig. Efter 24 timmar slutar bältet fungera, och 
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Men framför allt skulle Dexter passa på att åka gratis 
på alla båtar, bussar och spårvagnar i staden.

Fast han skulle aldrig använda sin osynlighet för att gå 
in i en godis- eller leksaksaffär och stjäla någonting, eller 
ta pengar från banken eller så. Men en tjuv som Kostroff 
skulle nog drömma om att ta sig in i en bank och ta alla 
pengar, tänkte Dexter och föreställde sig massor av osyn-
liga Svarthattar som plundrade världens alla banker på 
pengar.

Men vart hade morfar tagit vägen? Dexter såg sig om 
överallt för att om möjligt se något tecken på morfars 
närvaro. Det började faktiskt kännas kusligt att vara en-
sam på den stora vinden, så till slut ropade han: ”Morfar, 
var är du någonstans?”

”Här är jag, Dexter”, sa morfar med samma glada röst 
som vanligt.

Dexter sökte med blicken i rummet för att se var rös-
ten kom ifrån. Den verkade komma från kylskåpet. Och 
mycket riktigt, där stod morfar, osynlig, och drack en 
flaska iste från kylen. Det var läskigt att se flaskan sväva 
fritt i luften, och hur isteet bara försvann ut i tomma 
intet.

”Kom tillbaka nu morfar! Det är inte kul längre!” skrek 
Dexter. Han ville ha tillbaka sin riktiga morfar igen.

Plötsligt såg Dexter den blinkande röda signalen och 
morfar blev synlig igen.

”Vill du prova?” frågade morfar och spände av sig bäl-
tet, precis som om ingenting hade hänt, som om det var 
det mest naturliga i hela världen att bli osynlig.

Men Dexter skakade på huvudet, trots att han egentli-
gen ville det mer än någonting annat i hela världen. Han 
hade helt tappat fattningsförmågan. Alla frågor i huvudet 
gjorde honom snurrig.

5. Osynlighetsbältet
dexter nöp sig själv i armen. Ett osynlighetsbälte! Var 
det en dröm eller hände det på riktigt? Men det var 
ingen dröm, för Dexter ryckte till av smärta i armen 
där han nypt sig själv, och han fick gåshud över hela 
kroppen.

Agent Rex-filmerna kändes som ett blekt minne jäm-
fört med det här. Det här hände nu och det var på riktigt! 
Det var ingen film. Morfar hade lyckats med det alla an-
dra drömt om sedan urminnes tider. För vem ville inte 
kunna bli osynlig?

Dexter tänkte på hur många gånger han själv hade 
drömt om att kunna bli osynlig och smita in på vilken 
bio som helst eller gå ombord på något av de stora lyx-
kryssningsfartygen, som bara vuxna fick åka på!

Om Dexter blev osynlig skulle han också passa på att 
lyssna på vad kompisarna egentligen sa om honom i sko-
lan, och så skulle han skrämma slag på alla stora dumma 
killar genom att knacka på deras axlar och viska något 
läskigt i deras öron.
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Morfar nickade sorgset, men sa genast: ”Jag tror att 
han har det bra. Han kan ju göra vad han vill nu, han är 
en fri man, eller hund, menar jag förstås.”

Dexter fnissade, men blev genast allvarlig.
”Menar du att Obelix för alltid går omkring som en 

osynlig hund på gatorna?” frågade Dexter med stor tvek-
samhet i rösten.

”Ja, Dexter jag är rädd för det, men han lever i alla 
fall”, svarade morfar och suckade.

”Hur vet du att han lever?” frågade Dexter. ”Har du 
sett honom?”

”Nej, han är ju osynlig ... men kort efter att Obelix för-
svann berättade de på nyheterna om hundar som skällde 
och uppförde sig konstigt. Och när jag såg hundarna skäl-
la ut i tomma luften förstod jag att det måste vara Obelix 
som busade. Självklart försökte han väl få kontakt med 
andra hundkompisar på gatan”, svarade morfar, och blev 
genast lite gladare när han tänkte på Obelix rackartyg.

”Men när testade du att bli osynlig själv?” frågade 
Dexter.

”Ja, du – det var verkligen inget lätt beslut. Särskilt inte 
med tanke på det som hände med Obelix. Tänk om jag 
aldrig skulle komma tillbaka och bli synlig igen!” svarade 
morfar.

Dexter frös till vid tanken på en värld utan morfar. En 
sådan värld var omöjlig att föreställa sig!

”När jag hade kommit på den matematiska formeln 
för osynlighet tog jag fram ett medel som skulle föras 
in i människokroppen med en spruta. Det var en sådan 
spruta jag gav till Obelix”, fortsatte morfar. ”Jag förstod 
genast problemet med att kontrollera osynligheten och 
lyckades tillverka ett motmedel som jag testade på en 
råtta, som jag fångade på vinden.”

”Men hu … hur …?” stammade Dexter fram och pe-
kade på bältet.

”Det är en lång historia”, sa morfar. ”Jag har hållit på 
hela mitt liv och genomfört tusentals experiment. Och jag 
har också misslyckats tusentals gånger. Men man måste 
misslyckas, det finns inget annat sätt att lära sig”, fort-
satte han och tog försiktigt av sig silverdräkten.

”Varför det?” frågade Dexter.
”När man gör något för allra första gången vet man ju 

inte hur det ska vara, eller hur?”
Dexter nickade, för det kunde han hålla med om. Själv 

brukade han hålla på i evigheter med att bygga sina höga 
torn av klossar. Han rasade minst tio torn innan han till 
slut fick den sista klossen på plats högst upp. Han lycka-
des aldrig med ett torn första gången han försökte, så han 
förstod precis vad morfar pratade om.

”Så för att lyckas med något som du aldrig har gjort 
förut kommer du oftast att misslyckas i början”, fortsatte 
morfar på sitt lugna pedagogiska sätt. ”Andra och tred-
je gången du försöker går det bättre och slutligen, efter 
många, många försök så lyckas du! Det hör liksom till 
saken att misslyckas. Misslyckanden är en del av livet. De 
som inte lyckas med saker är de som ger upp för tidigt.”

Dexter tänkte på sitt allra högsta torn, som han fotat 
och skickat in till tidningen. Han hade känt sig så stolt 
över det. I över en vecka kämpade han med tornet innan 
det slutligen stod färdigt i hans rum. Nu förstod han vad 
morfar menade med att inte ge upp för tidigt.

”Det värsta var när jag trodde att jag var färdig och 
skulle prova på min hund. Han kom aldrig tillbaka”, sa 
morfar och suckade.

”Var det Obelix?” frågade Dexter och mindes morfars 
schäferhund som ”sprang bort” när Dexter var jätteliten.
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kläder, förstås. Det var då jag kom på idén med bältet och 
dräkten.”

Morfar rullade ihop den tunna silverdräkten, som 
precis fick plats i bältet. Med en av knapparna öppnade 
man och stängde en lucka i bältet, som var ämnad för 
dräkten.

Han såg allvarligt på Dexter och hängde tillbaka bältet 
på väggen.

”Förstår du nu vad jag menar? Om Kostroff kom över 
mina ritningar till INVISO-24 skulle det vara slut med 
den här världen. Det får inte hända! Jag har skapat osyn-
lighetsbältet och alla mina andra uppfinningar för att 
rädda världen, inte för att förgöra den!”

”Men känner Kostroff till ditt vindsförråd?” frågade 
Dexter.

”Jag vet inte, men man kan aldrig vara för säker. Han 
har i alla fall inte lyckats stjäla någon av mina ritningar 
ännu. Det är omöjligt att ta sig in här utan min nyckel. 
Till och med trädörren har armeringslås”, sa morfar och 
plockade fram den vita, Legobitsliknande nyckeln ur 
fickan.

”Vad var det där om Svarthattarna du sa på telefon?” 
frågade Dexter plötsligt.

Morfar blev bekymrad och bytte samtalsämne.
”Kan du gissa vad det här är?” frågade han och pekade 

på en svart ryggsäck som hängde bredvid osynlighetsbäl-
tet på väggen. Ryggsäcken hade korta smala rör, på var-
dera sidor.

Dexter skakade på huvudet.
”Det här är en av mina absoluta favoriter, VOLO-X, 

en minijetflygare! Den gör det möjligt för en person att 
flyga fritt i luften upp till 200 kilometer i timmen!” sa 
morfar och plockade ner den ryggsäcksliknande saken 

”Gick det?” frågade Dexter nyfiket.
”Ja, det fungerade, Dexter! Och råttan fick en jättestor 

ostbit som belöning när jag släppte ut honom igen”, sva-
rade morfar.

”Men när testade du på dig själv?” frågade Dexter 
envist.

”Ja, ja, jag kommer till det nu”, svarade morfar. 
”Experimentet med råttan gick bra, men det var svårt att 
hålla i den när jag skulle spruta in motmedlet eftersom 
jag inte kunde se den … Det var då jag kom på att jag 
skulle tillverka någon sorts bälte eller liknande med in-
byggda minisprutor som styrdes automatiskt.”

Dexter inspekterade osynlighetsbältet noggrant och la 
märke till morfars digitalarmband.

”Varför ska man ha det där?”
”Åh, utan det klarar man sig inte. INVISO-24 gör det 

ju möjligt att vara osynlig i prick 24 timmar. Sen blir man 
synlig igen, och då är det ju viktigt att hålla koll på tiden”, 
svarade morfar. ”Tänk dig själv att du har ett stort hav 
av Svarthattar framför dig och klockan visar 00:05:00, 
vilket betyder att du bara har fem minuter kvar av din 
osynlighet. Då är det ju ganska bra att kunna skynda sig 
iväg och gömma sig, eller hur?”

Dexter nickade.
”Men silverdräkten då, varför måste man ha den?” frå-

gade Dexter.
”Dräkten är direktkopplad till bältet och gör att allt 

under dräkten blir osynligt. Utan dräkten ser man klä-
derna. Så vill man inte använda dräkten måste man klä 
av sig naken för att bli helt osynlig, och det blir ju ganska 
kallt då”, fortsatte morfar och fnissade. ”När jag hade 
lyckats med råttan provade jag på mig själv framför spe-
geln. Och det fungerade! Bortsett från att man såg mina 
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och flyger framåt!” fortsatte morfar och lyfte händerna 
åt vänster och demonstrerade en snabb vänstersväng för 
Dexter, som noga följde alla morfars rörelser.

”Den svarta masken är till för att man ska kunna flyga 
snabbt. Om man inte har någon mask kan man skada sig 
eller bli sjuk. Första gången jag provflög blev jag jätteför-
kyld och fick en insekt i ögat. Det var då jag insåg att man 
måste skydda ögon, näsa och mun när man flyger.”

Morfar sträckte ut fingrarna helt och landade igen. 
Han tog av sig mask och handskar, spände av sig rygg-
säcken och räckte den åt Dexter.

”Här – prova!” sa morfar och insisterade på att Dexter 
skulle ta en provtur.

Trots att han var livrädd nickade han, och morfar 
hjälpte honom genast att spänna fast selen och få på sig 
mask och handskar. Masken och handskarna anpassade 
sig automatiskt efter Dexters huvud och händer!

Det här var verkligen Dexters högsta dröm. Han ville 
inget hellre än att kunna flyga!

”Är du beredd?” frågade morfar.
Dexter nickade.
”Spänn försiktigt ut fingrarna för att lyfta från golvet.”
Dexter gjorde som morfar sa och lyfte sakta men sä-

kert från golvet.
”Jag flyger, jag flyger!” skrek Dexter yr av glädje och 

spände nävarna som han brukade när han blev jätteglad 
över något. Men det skulle han aldrig ha gjort, för nu 
flög han rakt uppåt i blixtens hastighet och slog huvudet 
i taket så hårt att han skulle ha svimmat och fått hjärn-
skakning, om det inte varit för morfars inbyggda airbag, 
som fanns i både ansiktsmask och ryggsäck. (Airbag är 
en sorts kudde, som blåses upp med luft när man krockar 
och därigenom skyddar från skada.)

från väggen. Han öppnade dragkedjan och tog fram ett 
par svarta handskar och en svart mask, som hade ljus-
gula plastglasögon och nästan påminde om en sån där 
superhjältemask.

Morfar satte på sig handskarna, drog på sig masken 
över huvudet och hängde ryggsäcken på ryggen. Han 
spände fast en sele runt magen och tryckte på en knapp 
under ett av rören. Sedan böjde han fingrarna lite grann 
och plötsligt lyfte han från golvet! 

Dexter stod och stirrade på morfar med vidöppen mun. 
Morfar svävade fritt i luften!

Dexter mindes en dröm som han alltid drömde, om att 
han kunde flyga. Först brukade han springa jättesnabbt 
och sen hoppade han jättehögt flera gånger, tiotals meter 
upp i luften, innan han slutligen flög iväg över hustaken. 
Det var den bästa dröm han visste. Känslan av frihet och 
makt när han flög bland fåglarna var fantastisk. Det var 
som om ingenting var omöjligt och att han nästan ägde 
hela världen. Det fanns inget tråkigare än att vakna upp 
av mammas ”Klockan är sju, upp och hoppa, gröten 
kallnar.”

”Man styr med handskarna. Ju hårdare man knyter 
näven, desto snabbare flyger man!” sa morfar och knöt 
näven och for blixtsnabbt rakt upp i luften, men spände 
ut fingrarna i sista stund, precis innan han nuddade taket.

”När man startar böjer man bara lite på fingrarna, 
och lyfter från marken. Ju mer man böjer fingrarna desto 
högre upp lyfter man i luften. Knyter man nävarna jät-
tehårt så får man maximal fart och skjuter upp i luften i 
en hastighet av 200 kilometer i timmen, dubbelt så fort 
som en bil på en motorväg! När man vill flyga åt sidan 
så lyfter man bara händerna åt det håll man vill flyga och 
intar liggande position. Sedan knyter man nävarna igen 
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Plötsligt öppnade sig en lucka i taket och en lång trap-
pa fälldes ned.

”Kom Dexter, var inte rädd”, sa morfar och började gå 
uppför trappan.

Dexter stod återigen som förstenad. Han hade tapp-
pat känseln i hela kroppen och blodet bultade i hans hu-
vud. Fanns det ännu fler överraskningar? Vad väntade på 
övervåningen? Frågorna avlöste varandra en efter en inne 
i Dexters huvud, men just nu var han för trött för att tän-
ka. Han bet ihop och tog ett djupt andetag. Med stapp-
lande steg gick han uppför den smala, branta trappan.

Övre våningen var något mindre och där fanns inte 
lika mycket saker, men vad Dexter såg nu övergick hans 
förstånd. Morfar satt i något som såg ut som en helikop-
ter, men mycket mindre och utan propellrar.

”Hoppa in”, sa morfar och tog på sig en hjälm. ”Utan 
den här kan det gå illa. Kom, så ska jag hjälpa dig”, sa 
han och räckte en hjälm till Dexter.

Morfar tryckte på en liten fjärrkontroll och plötsligt 
släcktes alla lampor och glastaket öppnades. Han star-
tade helikoptern, som ljudlöst lyfte och svävade ut genom 
taket, ut över hustaken i det ljumma kvällsmörkret.

 

Dexter studsade mot taket och föll ner på golvet, 
men landade oskadd tack vare den mjuka airbagen. 
Omtumlad och chockad drog han av sig masken, kastade 
av sig handskarna och tittade ledset på morfar. 

Men morfar bara skrattade och sa: ”Ha, ha, det är ing-
en fara, Dexter. Så gjorde jag också en gång, men det var 
innan jag kom på idén med airbag.”

Dexter mindes den gången när morfar hamnade på 
sjukhus för hjärnskakning. Morfar pekade på sitt huvud 
och blinkade. Nu skrattade Dexter också.

”Men hur har du kunnat få ett så stort vindsförråd?” 
frågade Dexter och såg sig omkring i det stora rummet.

”Jag känner fastighetsägaren Torsten Blom väldigt bra. 
Vi gick i skolan tillsammans. Han är den ende förutom du 
och jag som känner till mitt hemliga vindsförråd. Ja, och 
mina vänner i Motståndsrörelsen förstås”, svarade morfar.

”Vi befinner oss i husets västra del, som från början 
skulle ha blivit en tionde våning, men Torsten fick ont 
om pengar och var tvungen att avbryta bygget. Han hann 
inte längre än till rummet vi befinner oss i just nu. Det är 
därför det finns ett litet torn i huset. I stället för att riva 
början på tionde våningen, valde Torsten att göra ett fyr-
kantigt torn med glastak. Från början tänkte han hyra ut 
det till någon astronomiförening, eftersom man kunde se 
stjärnorna jättebra från taket. Men när jag berättade för 
honom om min forskning och att jag behövde ett större 
avskilt rum i huset, visade han mig det här. Alla som går 
förbi tror att det är någon konstateljé eller liknade här”, 
sa morfar och tittade upp mot taket.

Men Dexter kunde inte se något glastak, det var ju 
bara ett helt vanligt tak?

”Vänta”, sa morfar och skyndade sig fram till sitt da-
torbord och tryckte på några knappar.
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Precis som om han kunde läsa Dexters tankar utbrast 
morfar plötsligt: ”Vi äter direkt när vi kommer hem. Vi 
måste bara göra klart det här först.”

”Vad då? Vad är det vi ska göra?” frågade Dexter.
Men i stället för att svara stannade morfar helikop-

tern i luften och räckte Dexter ett par hörlurar och pe-
kade neråt. Dexter tog på sig hörlurarna och tittade ner. 
Helikoptern befann sig snett ovanför ett stort lastfartyg, 
som låg förtöjt i hamnen. Fartyget var fyllt med contain-
rar och lyftkranar, som höll på att lasta ombord saker på 
båten. Morfar tryckte på en knapp och med ens hördes 
röster i hörlurarna.

”Vi måste ha tag i osynlighetsmaskinen och gubbens 
ritningar”, sa en mörk och hes mansröst. (Han kallade 
det osynlighetsmaskin eftersom han inte visste att det var 
ett bälte.)

”Men det är omöjligt att komma åt den där gubben, 
han har kameror överallt!” svarade en annan ljusare, och 
pipigare röst.

”Han har en grabb som alltid kommer till honom. Ta 
grabben och pressa gubben! Han älskar grabben mer än 
någonting annat. Om ni tar grabben kommer gubben att 
göra vad som helst för att få tillbaka honom!” sa den 
mörka rösten.

”Men han är alltid hemma hos gubben, det är omöj-
ligt”, svarade den ljusa rösten tveksamt.

”Idiot! Ta honom innan han kommer till gubben, di-
rekt efter skolan. Om ni inte ens kan fånga ett litet barn, 
hur ska ni då kunna bygga upp Nya Världen åt Kostroff? 
Iväg nu, och våga inte komma tillbaka tomhänta!” vrå-
lade den mörka rösten. ”Kom tillbaka hit med grabben 
imorgon, så får gubben ett dygn på sig att överlämna 
osynlighetsmaskinen i utbyte mot grabben.” 

6. Svarthattarna
morfar ställde in GPS-systemet i helikoptern och tit-
tade på klockan. Plötsligt ökade han farten och svängde 
så kraftigt att Dexter slog huvudet i glasrutan.

”Håll i dig!” sa morfar (dock något för sent). ”Slog du 
dig? Förlåt, det var inte meningen.”

”Äsch, det är ingen fara. Vart ska vi?” frågade Dexter.
Morfar svarade inte. Han var helt upptagen av att sty-

ra helikoptern. Dexter höll i sig.
Det var helt mörkt i staden nu. Gatlyktornas ljussken 

smälte samman med skuggorna från de upplysta hög-
husen och månljuset speglade sig vackert i vattnet, där 
morfars helikopter seglade fram.

Hur länge Dexter hade varit med morfar visste han 
inte, för det kändes som om tiden hade stannat.

Men en sak var i alla fall säker: det var långt efter mid-
dagstid, för Dexter var jättehungrig nu. Och det blev inte 
bättre av att de flög över ett område med restauranger 
och pizzerior. Den ljuvliga doften av nybakad pizza höll 
på att göra Dexter tokig.
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ett hustak i närheten. ”Jag har en liten överraskning åt 
våra vänner när de kommer hem till mig”, sa han och log.

Överraskning? Vänner? Hade morfar blivit helt galen? 
Dexter förstod ingenting.

Morfar tog fram en bärbar dator och började knappa 
för fullt. ”Ja, det är inte en sån överraskning som man 
önskar sig, precis. Det är en fälla”, sa morfar.

”Vad då för fälla?” undrade Dexter.
”Du får se snart”, svarade morfar utan att lyfta blicken 

från skärmen. ”När Svarthattarna kommer har jag pro-
grammerat in en obehaglig överraskning för dem på bal-
kongen. Det är där de brukar ta sig in.”

”Brukar ta sig in?” sa Dexter med stor förvåning. ”Har 
Svarthattarna varit hemma hos dig förut, morfar?”

”Många gånger, Dexter, fler än du anar. Men de har 
alltid återvänt tomhänta tillbaka. De går alltid i min fälla. 
De är lika dumma som de är elaka”, sa morfar och slog 
igen datorn. ”Kom, så åker vi hem igen!”

Dexter förstod ingenting. Ville morfar verkligen åka 
hem igen, när Svarthattarna var där?

Och ett, tu, tre, så seglade den svarta farkosten över 
hustaken som en jättelik rovfågel, ljudlös och vacker i det 
tysta kvällsmörkret. En uteliggare som låg och slumrade 
på en parkbänk fick syn på morfar och Dexter, men han 
bara skakade på huvudet och somnade om igen.

Nu närmade de sig morfars hus, och Dexter kunde se 
morfars balkong. Ingen var där ännu. Han drog en lätt-
nadens suck. Med helikoptern hade de ju stort försprång 
mot Svarthattarna. Morfar landade helikoptern på ett 
grannhustak. Där hade de god uppsikt över morfars lä-
genhet och kunde se allt som hände.

Klockan i kyrktornet slog tio gånger. Dexter sträckte 
på sig och gäspade. Han började bli väldigt trött nu och 

Dexter kände hur ett starkt obehag växte till inom-
bords. De pratade om honom!

”Oroa dig inte, Dexter”, sa morfar. ”Inget kommer 
hända dig!”

Dexter såg ner mot båten och människorna som sprang 
omkring som myror där nere.

”Hur kan vi höra dem här uppifrån?” frågade Dexter.
”Det är en annan av mina uppfinningar”, sa morfar 

och sträckte fram en sorts fjärrkontroll. ”Man pekar med 
den här mot den plats man vill avlyssna och trycker på 
den gröna knappen. Sen tar man bara på sig hörlurarna 
och väntar på att ljudet ska fångas upp.”

”Wow!” sa Dexter och granskade hörlurarna noggrant.
”Titta!” skrek morfar plötsligt och pekade ner mot 

fartyget.
En stor skara var på väg att ge sig av från fartyget i 

en motorbåt. Snart rivstartade den och försvann. Men en 
ensam och reslig gestalt stod kvar på fartyget. Morfar tog 
fram en kikare.

”Det är general Radon, en av Kostroffs närmaste 
män”, sa morfar och räckte kikaren till Dexter.

Dexter ryckte till när han fick se den stora mörka var-
elsen på nära håll i kikaren. Det var ingen vacker syn. Det 
var nästan som ett stort skäggigt berg i alldeles för små 
byxor. Den stora magen hängde ner utanför byxorna.

”Men de andra då, vilka var det?” frågade Dexter.
”Det är Kostroffs Svarthattar”, sa morfar och följde 

den snabba motorbåten med blicken.
”Men de är ju på väg hem till oss – de är ute efter mig!” 

flämtade Dexter och kippade efter andan.
”Ja, men vi är ju inte hemma”, sa morfar med ett le-

ende på läpparna och verkade helt oberörd. Han styrde 
undan helikoptern och landade mjukt och försiktigt på 
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Nu fick tant Jansson bråttom och slet allt hon orkade i 
hundarnas koppel. Till slut lyckades hon få bort dem från 
buskarna, och de tystnade.

Svarthattarna satt orörliga kvar i buskarna.
Svenssons dotter sa hej då till sin pojkvän och försvann 

in i porten.
Så fort tant Jansson var borta hoppade Svarthattarna 

fram, och på ett givet tecken delade de upp sig. Några 
närmade sig morfars port, och andra smög bort och ställ-
de sig vid husväggen.

Nu gick det fort. Svarthattarna tog sig in i porten och 
sprang snabbt uppför trapporna, samtidigt som de an-
dra klättrade upp på väggen, precis som spindlar. Dexter 
kunde inte tro sina ögon.

”De har speciella sugproppar i sina handskar och 
skor”, sa morfar och fortsatte. ”Det är en av Kostroffs 
uppfinningar.”

Morfar startade sin dator och började knappa för fullt.
”Nu börjar det, Dexter, är du beredd?”
Dexter förstod ingenting men nickade och stirrade på 

morfar, som sökte med blicken mot balkongen.
”Är de inne på balkongen nu? Kan du se det? Ta kika-

ren och se efter.”
Men Dexter behövde ingen kikare. Han såg Svart-

hattarna klättra in på morfars balkong.
”De är där nu, morfar!” svarade Dexter och följde var-

je rörelse hos de dvärgliknande figurerna.
”Bra, och de andra står framför min dörr nu! Perfekt! 

Då kör vi!” sa morfar och tryckte på en knapp på  
datorn.

Både morfars ytterdörr och balkongdörr öppnades ge-
nast, och en mystisk inspelad röst sa: ”Välkomna, mina 
kära vänner!”

ville hem till sin säng. Men plötsligt hördes ett fruktans-
värt oväsen som höll på att skrämma livet ur honom, och 
på bara några sekunder var han klarvaken igen. Ljudet 
kom från de rusande motorerna från ett gäng motorcyk-
lar, som närmade sig i rekordhög fart och stannade vid 
uppfarten en bit ifrån morfars hus. Små svartklädda fi-
gurer steg av motorcyklarna och smög fram mot morfars 
hus genom buskarna.

”Svarthattarna”, viskade Dexter och bet ihop tänderna.
Plötsligt lystes gatan upp av en bil som åkte förbi. 

Svarthattarna gömde sig i buskarna. Bilen stannade ut-
anför morfars port. Det var Svenssons dotter, som blev 
hemskjutsad av sin hemlige pojkvän. De steg ur bilen och 
gick tillsammans mot porten.

Samtidigt klev tant Jansson ut ur porten med sina 
båda cockerspanielhundar. Hundarna drog och sprang 
mot buskarna så att tant Jansson nästan höll på att 
ramla omkull. Efter att ha lyft på benen och uträttat 
sina behov mot buskarna där Svarthattarna satt, bör-
jade de båda hundarna skälla vilt. De hade upptäckt 
Svarthattarna och skällde som aldrig förr. Svarthattarna 
svor för sig själva och försökte förtvivlat torka av sig 
hund  kisset.

”Tyst, ni väcker ju hela huset, era dumsnutar!” skrek 
tant Jansson, och skämdes över sina lurviga små vänner.

Dexter och morfar skrattade gott där de satt på hus-
taket och följde skådespelet genom varsin kikare.

”Nej, nu får ni väl ändå sluta!” fortsatte tant Jansson.
Ett fönster tändes på andra våningen. Farbror 

Bengtsson, som hade vaknat av allt oväsen, öppnade sitt 
fönster och hojtade ner på gatan.

”Se till att få tyst på de där åbäkena genast! Vi försöker 
soooova!”



72 73

Nu var poliserna inne i morfars lägenhet och försökte 
stänga av musiken. Morfar såg det och tryckte på datorn. 
Genast tystnade musiken och discolamporna slocknade.

”Men, det är ju ingen här! Var är alla ungdomar?” ut-
brast en av poliserna förvånat.

”Nu är det dags att ge oss av hem”, sa morfar och 
packade ihop sina saker och satte sig i helikoptern. ”Vi 
måste säkerställa att inget har försvunnit.”

”Där! Där, morfar!” skrek Dexter ivrigt och pekade 
mot buskaget.

Och mycket riktigt – där satt Svarthattarna återigen 
gömda i buskarna och väntade på att poliserna skulle 
lämna brottsplatsen.

”Vad ska vi göra?” frågade Dexter och tittade på 
morfar.

Morfar startade helikoptern och svarade utan att se på 
Dexter.

”Vi ska kapa deras flyktväg, och det snabbt!”
Helikoptern lyfte från hustaket och seglade ner mot 

marken som en örn. På lagom avstånd från Svarthattarnas 
motorcyklar stannade morfar helikoptern och tog snabbt 
fram en pistolliknande sak under sätet.

Skulle morfar döda Svarthattarna? Dexter blev vett-
skrämd och såg förfärad på när morfar siktade ner mot 
buskaget.

”Det är ingen fara, Dexter”, sa morfar. ”Jag ska inte 
göra någon illa med min pilpistol. Vi ska bara se till att 
Svarthattarna inte rymmer någonstans!”

Morfar siktade och sköt iväg en näst intill ljudlös skott-
salva mot marken och ett pysande ljud nådde Dexters 
öron, där han satt halvt lutad ut från helikoptern.

Nu förstod Dexter vad morfar hade gjort och ett stort 
leende spred sig över hans läppar. Morfars pilar hade 

Dexter tittade i kikaren och Svarthattarnas miner på 
balkongen var oslagbara. De var helt chockade. Tveksamt 
tittade de på varandra och smög sakta och försiktigt in i 
morfars lägenhet.

”De andra är också inne nu!” sa morfar och pekade 
på datorn.

Den mystiska inspelade rösten fortsatte: ”Vill ni leka?”
Och plötsligt, som i ett trollslag, tändes bländande 

discolampor i taket i morfars lägenhet, och öronbedö-
vande dansmusik började spelas som från ingenstans. 
Svarthattarna höll för öronen för att inte bli döva av den 
dånande musiken. Styrkan i basljudet från morfars hög-
talare fick en av Svarthattarnas hattar att flyga av. Och 
det Dexter fick se då var verkligen ingen rolig syn. Han 
tappade kikaren, som landade med en duns på hustaket.

”Hur är det fatt?” frågade morfar oroligt.
Dexter tittade ner i marken.
”Svarthatten har ingen näsa”, sa Dexter och flämtade.
”Kostroff har sina egna metoder för att skapa lydnad, 

Dexter. Om du bara visste”, sa morfar utan att släppa 
tumultet i lägenheten med ögonen.

Nästan alla lampor var nu tända i huset, och folk skrek 
från fönstren: ”Stäng av musiken genast, annars ringer vi 
polisen!”

Men det var det redan någon som gjort, för snart kom 
två polisbilar farande upp mot morfars hus. Poliserna 
hoppade ur bilarna och lyste med ficklampor mot mor-
fars balkong.

”Ungdomar …”, sa en av poliserna och suckade djupt.
Svarthattarna syntes ingenstans. Hade de fått tag i 

osynlighetsbältet och blivit osynliga hela bunten? Dexter 
och morfar vred på sig oroligt. Vart hade Svarthattarna 
tagit vägen?
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7. Dexter i fara
morfar och dexter greps av panik och styrde helikop-
tern med högsta fart tillbaka till morfars hus.

Glastaket öppnades automatiskt när de närmade sig 
hustaket, och morfar landade helikoptern ljudlöst inne 
på den hemliga takvåningen.

”Jag springer ner till lägenheten direkt, Dexter!” sa 
morfar och rusade nerför trappan så snabbt att han näs-
tan höll på att ramla. ”Vänta här på mig!” skrek han och 
försvann ut genom vindsförrådet. ”Gå ingenstans, stanna 
här!” ekade hans röst i trapphuset.

Det blev knäpptyst. Dexter var helt ensam. Han kunde 
höra sina egna hjärtslag, så tyst var det. Fönstret i taket 
var fortfarande öppet. Av någon anledning hade det inte 
stängts när de landat helikoptern.

Dexter såg upp mot stjärnorna genom det öppna tak-
fönstret och drömde sig bort en stund. Han var jättetrött. 
Han undrade vad mamma gjorde så här dags. Hon satt 
säkert framför datorn med sina glasögon längst ut på 
nästippen, så där som hon alltid brukade när hon var helt 

skjutit hål i alla däck på Svarthattarnas motorcyklar. Nu 
hade de ingen chans att komma undan!

Men just när polismännen var på väg nerför trapporna 
och ut på gården skedde något mycket märkligt. Dexter 
gnuggade sig i ögonen. Kunde detta vara sant?

Som från ingenstans dök ett gigantiskt luftskepp upp 
och en jättelång repstege hissades ner till Svarthattarna, 
som en efter en klättrade upp och svävade iväg i luften i 
takt med att luftskeppet ökade farten och försvann ut i 
tomma intet.

Poliserna, morfar och Dexter, såväl som alla nyfikna 
grannar stod och gapade av förvåning.

Kostroffs Svarthattar hade lyckats smita igen.
 



76 77

Det kändes som att äta lördagsgodis, och Dexter und-
rade hur det kunde vara nyttigt med något som var så 
sött, men så mindes han det morfar sagt om ”pruttos” 
och log för sig själv och öppnade påsen med nötter. Efter 
ytterligare en påse torkat kött, yoghurt och ännu mer 
fruktjuice var Dexter proppmätt.

Han började känna sig rejält trött nu och hade svårt 
att hålla ögonen öppna. Han nickade till några gånger 
där han halvlåg i morfars stol, och efter en stund landade 
han med ansiktet rakt ner på morfars tangentbord och 
somnade som en stock.

Dexters snarkningar skrämde några fåglar, som nyfiket 
smugit sig in och satt sig i morfars helikopter. Men fåg-
larna var inte ensamma …

En lång mörk skugga korsade månljuset på övervå-
ningen och fåglarna flög kraxande iväg. Fram ur mörkret 
uppenbarade sig något som dock var allt annat än långt. 
En kortväxt varelse med solglasögon och hatt gick lång-
samt men bestämt nerför trappan, som ett lejon när det 
spanar in sitt byte. 

Dexter sov djupare än någonsin, sött som ett lamm och 
helt ovetande om den annalkande faran. Han var ett lätt 
byte för den objudne gästen, som inte var någon mindre 
än en av Svarthattarna! Han hade stannat kvar gömd i 
buskarna och sett när morfar och Dexter flög in med heli-
koptern genom takfönstret. Med hjälp av sina sugpropps-
handskar hade han sedan tagit sig upp längs husväggen 
och smugit sig in genom det öppna takfönstret.

Medan Dexter sov hade morfar hunnit säkerställa att 
inget försvunnit från lägenheten. Han hade även passat 
på att förbereda middagsmat till dem båda, en annan av 
Dexters älsklingsrätter, afrikansk pyttipanna, eller jam-
balaya, som den också kallades.

uppslukad av någonting. Det gick inte att få kontakt med 
henne då, hon var som i en helt annan värld.

Till exempel den gången då Dexter skulle ha friluftsdag 
i skolan och behövde ha mammas hjälp att ordna mat-
säck. Just då var mamma mitt uppe i ett viktigt projekt 
och hade inte sovit på hela natten.

”Ja, ja, snart Dexter, jag måste bara avsluta det här 
först. Jag är klar alldeles strax.” Så hade hon sagt i över 
en timme utan att slita ögonen från datorn, när Dexter 
slutligen fick gå utan matsäck till skolan.

Men Dexter älskade mamma i alla fall. Han visste att 
hennes jobb var viktigt och att hon inte menade något 
illa. Oftast sa hon att hon hade för lite tid, men morfar sa 
att det bara var för att hon älskade sitt jobb så mycket. 
Lika mycket som morfar älskade sina upp finningar.

En annan sak som mamma och morfar hade gemen-
samt var att de lagade fantastisk mat!

Dexter kom att tänka på mammas middag som vän-
tade hemma i kylen, spaghetti med köttfärssås – en av 
Dexters älsklingsrätter. Det kurrade rejält i magen nu. 
Både morfar och Dexter hade ju helt glömt bort att äta 
på grund av Svarthattarna.

Men så mindes Dexter morfars kylskåp på undervå-
ningen och kände sig genast bättre till mods. Fast tan-
ken på den torkade fisken fick honom att tappa aptiten. 
Hoppas de andra sakerna i kylskåpet smakar gott, tänkte 
han och gick nerför den smala trappan.

Vid kylskåpet plockade han på sig en sak av varje 
sort (utom torkad fisk) och satte sig ner vid morfars 
skrivbord. Någonting blinkade på datorskärmen, men 
Dexter orkade inte bry sig om det. Han satte tänderna 
i en energybar med kolasmak och tog några klunkar 
juice.
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Med en kloroformfylld duk i handen (kloroform är ett 
bedövningsmedel, som gör att man svimmar, om man an-
das in det) och ett rep hängande i rockfickan, skulle han 
strax kasta sig över Dexter och söva ner honom. 

Men just när Svarthatten sträckte ut sina händer för att 
gripa tag i Dexter smälldes dörren upp och morfar skrek 
allt vad han orkade: ”Dexteeeer!”

Svarthatten ryckte till och vände sig genast mot dör-
ren och rusade med blixtens hastighet uppför trappan 
mot övervåningen. Morfar kastade sig mot vapenväggen 
och slet ner geväret med bedövningspilar och de svarta 
västarna.

Dexter satt yrvaken framför morfars dator och följde 
vad som hände.

Morfar tog på sig en av västarna och kastade den an-
dra till Dexter: ”Här, ta på dig den här snabbt!”

Dexter visste vad som kunde hända om man inte hade 
västen på sig och blev genast klarvaken. Han ville verkli-
gen inte ha några bedövningspilar i rumpan!

Det hade slutat blinka på morfars datorskärm och en 
obehaglig överraskning väntade nu Svarthatten på över-
våningen. När Dexter somnat med ansiktet på morfars 
tangentbord hade han ju tryckt ner massor av knappar, 
varav knappen för att stänga takfönstret var en. Då han 
vaknade och lyfte sitt huvud från tangentbordet stängdes 
därför takfönstret på några sekunder.

Svarthatten, som haft för avsikt att hoppa ut genom 
takfönstret, låg nu livlös på golvet, men inte på grund 
av morfars bedövningspilar, utan för att han hoppat med 
huvudet rakt in i det stängda fönstret. Att hoppa med hu-
vudet in i en armerad glasvägg är ungefär som att springa 
rakt in i en betongvägg med huvudet före, och vem som 
helst som gör det svimmar omedelbart.

Morfar lät stekpannan med maten stå på och skyndade 
mot hissen för att ta sig upp till vinden igen. Men plötsligt 
fick han en sån där känsla i magen som man kan få ibland, 
och vände genast tillbaka och gick in i arbetsrummet.

Han tryckte på kulan under bordet och snart var det 
hemliga högkvarteret på plats igen. Kamerabilderna från 
morfars vind och från det hemliga vindsförrådet flimrade 
till och morfar zoomade in kameran från övervåningen 
där helikoptern stod, men Dexter var inte där. När han 
fick se honom vid skrivbordet på nedervåningen med hu-
vudet på tangentbordet, skrattade han för sig själv och 
drog en lättnadens suck: ”Dexter, Dexter, stackars liten, 
det har varit en tuff dag för dig …”

Men så fångades morfars blick av en annan kamera-
bild, som nästan fick hans blod att frysa till is! Han såg 
Svarthatten, som gick nerför trappan från övervåningen i 
riktning mot Dexter!

Morfar skrek till, släppte allting och sprang hemifrån 
utan att vare sig släcka lamporna, stänga av spisen eller 
låsa dörren. Han kastade sig in i hissen och svor, men 
bara med ”Attans!” eller ”Tusan!”; inga riktiga svordo-
mar, för morfar svor aldrig. Han sa att det bara var min-
dre intelligenta personer som svor.

Morfars hjärta pulserade som ett rusande ånglok. Hur 
kunde jag vara så dum? Hur kunde jag? Allt är mitt fel! 
tänkte han och var rasande på sig själv.

Svarthatten stod nu precis bakom Dexter och såg så 
skräckinjagande ut att han skulle ha kunnat skrämma 
även den allra modigaste på flykten. I sina mörka sol-
glasögon, sin svarta hatt och långa svarta rock såg han 
ut som döden själv. Huden var helt vit och han hade små 
kritvita händer, som hängde ut från de båda rockärmar-
na, nästan som hos ett barn.
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Morfar tog av sig sin väst och la den försiktigt under 
Dexters huvud och hämtade en filt från helikoptern och 
bredde ut den över honom. Morfar såg på honom och log.

Han mindes den där gången när de var ute i skogen 
tillsammans och det började regna och åska något all-
deles förfärligt. Då blev de tvungna att övernatta under 
ett stort träd. Först hade Dexter gråtit och ropat efter 
mamma, men efter en stund somnade han i morfars ar-
mar, precis som nu.

Ja, Dexter och morfar hade varit med om många saker 
tillsammans, de var helt och hållet oskiljaktiga. Dexters 
mamma brukade säga att de var som sammansvetsade 
och att man inte kunde tänka på Dexter utan att tänka 
på morfar, och tvärtom.

Med en djup suck tog morfar repet från Svarthattens 
ficka och band fast honom till händer och fötter. Han 
drog ut bedövningspilarna från Svarthattens rumpa, lyfte 
upp honom och la honom i helikoptern. Glastaket öpp-
nades och helikoptern styrde ljudlöst ut i det nattsvarta 
mörkret.

Dexter sov djupt, helt ovetande om morfars nattliga 
operation.

Samtidigt stod general Radon på fartygsdäcket och 
gestikulerade vilt med armarna. Han pratade i telefon 
med en av Svarthattarna, som befann sig på luftskeppet. 

”Era idioter! Hur kunde ni låta grabben smita undan? 
Kostroff kommer att döda oss!”

Han var ursinnig. Det var som om blixten slagit ner i 
hans skägg och fortsatt ner i byxorna, för han stampade 
och svor och såg ut som en galen grizzlybjörn. Till och 
med fiskmåsarna uppe på fartygets skorsten flög vett-
skrämda iväg. Men plötsligt blev han lugnare och ett le-
ende bredde ut sig över hans skäggiga läppar.

Morfars takfönster hade slagit Svarthatten till golvet, 
obönhörligt och direkt.

Nu låg han där som ett hjälplöst litet barn i sin stora 
svarta kostym, med krossade solglasögon och hatten ned-
tryckt över öronen.

Morfar och Dexter, som hörde smällen när Svarthatten 
slog i fönstret, smög sig nu försiktigt upp för att under-
söka situationen.

Morfars bedövningspilar hade landat träffsäkert i 
Svarthattens mjuka bakdelar, men troligtvis gjorde pilar-
na ingen annan nytta än att lindra Svarthattens smärta.

Sakta men säkert tog de sig tillsammans uppför trap-
pan. Morfar gav tecken till Dexter att vänta och gjorde 
sig beredd på en närstrid med Svarthatten. Men när mor-
far hoppade fram och såg den medvetslöse Svarthatten, 
som var allt annat än stridsduglig, drog han en lättnadens 
suck och satte sig ner mot väggen för att vila.

Dexter brast ut i gråt.
”Såja, lille vän, det är ingen fara längre. Nu är det över, 

Dexter”, sa morfar och smekte honom över huvudet.
Men Dexter var tröstlös, han bara grät och grät och 

grät. Det verkade inte finnas någon ände på hans tårar.
”Jag v-vill he-eem till maa-mm-maa!” stammade han 

fram mellan tårarna och kippade efter andan.
”Så ja, Dexter, allt är över nu”, sa morfar och försökte 

lugna ner Dexter.
De blev sittande en lång stund, så länge att Dexter 

snart somnade i morfars armar.
Det var verkligen sent.
Morfar tittade på klockan och hoppade till när han 

tänkte på att det gått över en timme sedan bedövnings-
pilarna började verka, men det skulle nog dröja längre 
innan Svarthatten vaknade.
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”2121 till 2122, hör du mig? Kom. Jag är på väg upp 
nu. Det brinner i lägenheten, vi måste utrymma, brand-
kåren är här!”

Men 2121 fick inget svar.
”2121 till 2122 anropar!” Nu skrek han allt vad han 

kunde i radion. ”Bekräfta position! Är vindsdörren upp-
låst? Bekräfta!”

2122 gav inte ifrån sig så mycket som ett litet pip, 
där han satt fastbunden högst upp i kyrktornet. Men i 
Svarthattens rockficka tjöt det och pep som den värsta 
larmcentral. Morfar, som precis var på väg att vända 
tillbaka med helikoptern, ryckte till av ljudet och trod-
de först att det var från hans egen telefon det lät. När 
han förstod att det var från Svarthatten som ljuden kom, 
skyndade han sig att visitera honom och plockade snart 
fram walkie-talkien ur hans rockficka. Den knastrade och 
sprakade.

”2121 till 2122 anropar! Bekräfta position! Bekräfta!”
Morfar låtsades vara 2122 och svarade.
”2122 här, bekräftar position. Kom.”
”Åååh, äntligen! Jag trodde att du hade råkat illa ut. 

Kom.”
”Nej, allt är okej. Var är du? Kom”, svarade morfar.
”Jag är på väg till dig nu. Jag ser att dörren är öppen 

till vinden. Vi ses snart. Klart slut.”
Morfar ryckte till av skräck och tappade walkie-talkien,  

som flög 100 meter ner till marken och landade på en 
bil, vars inbrottslarm omedelbart gick igång. Men det 
var ingenting mot det larm som pågick inom morfar just 
nu.

Han kastade sig in i helikoptern och rivstartade. Han 
mindes att han inte hade stängt dörrarna till vindsför-
rådet. Det fanns ju aldrig en tanke på det när han rusat 

”Vad? Stämmer det? Jamen, ni är ju geniala! Bravo, 
bravo!” skrek han och hoppade nu runt av glädje i stället.

”2122 är i lägenheten och 2121 på vinden, och ni in-
väntar signal från dem i luftskeppet, ha, ha, ha! Nu har 
vi dem!”

Yr av glädje sprang Radon in till kommandobryg-
gan, men uppspelt av glädjen såg han inte att dörren var 
stängd utan sprang rakt in i den och gick samma öde till 
mötes som Svarthatten vid morfars vindsförråd. Han föll 
raklång ner på fartygsgolvet och de alldeles för små byx-
orna sprack uppifrån och ner.

Samtidigt styrde morfar helikoptern mot kyrktornet, 
där han strax skulle binda fast Svarthatten som en kyrk-
tupp och meddela brandkår och polis, så att de kunde 
plocka ner honom vid tillfälle. Morfar hade dock inte den 
blekaste aning om att det var Svarthatt nummer 2122 
han hade med sig, och än mindre att nummer 2121 var 
kvar i huset.

Dexter sov djupare än någonsin. Alla nya intryck och 
upplevelser hade fullständigt tagit musten ur honom. 
Han skulle inte ha vaknat ens om ett ånglok kört viss-
lande förbi, eller om en tjutande brandbil stod utanför 
huset, som den gjorde precis nu!

Brandlarmet tjöt i morfars lägenhet. Rök steg upp 
från balkongen och ut genom dörren till trapphuset. 
Grannarna hade ringt brandkåren. Det hade gått nästan 
två timmar sedan morfar lämnade stekpannan på spisen 
med middagsmat. Den hade bränts vid helt och hållet och 
bildat rök som nu fyllde hela lägenheten.

Nummer 2121, som hållit sig gömd i en av morfars 
garderober, gick hostande förbi köket, ut genom dörren 
och sprang uppför trapporna mot vinden. Han slet upp 
en kommunikationsradio ur sin ficka och anropade.
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På ritningarna kunde han ju se hur osynlighetsmaski-
nen såg ut!

2121 blev genast stolt över sig själv och kände sig bätt-
re till mods. Han gick med raska steg mot andra sidan 
rummet och började gå igenom alla ritningar som hängde 
på väggen bakom laboratoriebänkarna. Men ingenstans 
fann han ordet ”osynlighetsmaskin”. Det var bara mas-
sor av konstiga streck och formler.

Förtvivlat letade han igenom ritningarna en efter en, 
tills svetten började droppa nedför hans kinder. Han 
tänkte på vad som väntade honom om han skulle miss-
lyckas, men precis när han hade gett upp hoppet och 
börjat förlika sig med tanken på ytterligare en dag i tor-
tyrkammaren, hörde han några ljudliga snarkningar från 
övervåningen. 

in och räddat Dexter från Svarthatten. Med alla sorters 
skräckscenarier för ögonen styrde han helikoptern i blixt-
fart i riktning mot huset. Kanske var det redan för sent!

Brandmännen hissade upp stegen och tog sig in i mor-
fars lägenhet via balkongen för att försöka få stopp på 
röken. Snart var stekpannan med det som en gång varit 
välsmakande afrikansk pyttipanna lokaliserad och med 
några välriktade vattenskott med brandslangen hade 
brandkåren strax skingrat all rök.

Nummer 2121 hade nu tagit sig in i vindsförrådet och 
letade efter 2122. Men när han inte fann honom blev han 
orolig och anropade luftskeppet, som väntade på 500 me-
ters höjd ovanför morfars hus.

”2121 till basen. Kom.”
”Basen till 2121 här. Avlägg rapport. Kom.”
”Det är tomt på vinden. 2122 är borta. Kom.”
”Var är gubben och grabben? Kom.”
”Det är helt tomt här. Kom.” 2121 hade ännu inte sett 

trappan till övervåningen och var därmed helt ovetande 
om att Dexter låg och sov bara några meter från honom.

”Gör inte generalen besviken nu. Du vet vad som vän-
tar den som misslyckas. Klart slut.”

Och det visste 2121. Det gick kalla kårar längs hans 
ryggrad när han tänkte på Kostroffs tortyrkammare, där 
han tillbringat många plågsamma timmar. Kostroff tving-
ade alla Svarthattar att se på när deras kamrater blev tor-
terade, som en del av den obligatoriska utbildningen. 

2121 smög sig försiktigt fram och hade snart finkam-
mat undervåningen. Han stannade vid morfars vapen-
vägg och kliade sig i huvudet. Han hade ju absolut ingen 
aning om hur morfars osynlighetsmaskin såg ut. Hur 
skulle han göra?

Men så kom han på det: ritningarna!
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En dag när morfars städhjälp Manuela blivit klar med 
städningen lite tidigare än vanligt, hände det sig att hon 
gick ut för att rasta Obelix. Morfar var själv ute på 
ärenden vid denna tidpunkt, vilket han ångrar bittert 
än idag. 

Manuela kom en gång i veckan för att städa morfars 
lägenhet och brukade då även passa på att ta en prome-
nad i parken med Obelix. 

Efter att som vanligt ha släppt lös Obelix i hund-
gården, som var en liten park inuti den stora parken 
med stängsel runt omkring, råkade hon, där hon satt 
och njöt av den sköna vårsolen, somna sittande på den 
synnerligen bekväma parkbänken. Obelix, som brukade 
sköta sig själv i parken, tog inte illa vid sig utan såg det 
tvärtom som en möjlighet att äntligen få ha lite kul. Som 
tur var, så var han ensam i parken. De andra hundarna 
brukade komma senare på dagen. 

Obelix började genast gräva en jättedjup grop och 
hoppade upp och ner i den. Gropen blev allt djupare och 
djupare för varje gång Obelix hoppade upp ur den och 
till slut blev den helt enkelt så djup att han inte kom upp 
ur den längre. 

Han var fast.
Det enda han kunde höra var Manuelas snarkningar 

från parkbänken däruppe. Han skällde och skällde, men 
ingenting kunde väcka Manuela ur hennes spontana vår-
tupplur. Hon sov som en stock med händerna knäppta på 
sin knubbiga mage och huvudet framlutat, så att glasögo-
nen nästan trillade av nästippen.

Samtidigt närmade sig ett stort luftskepp på den klar-
blå himlen …

Med sin satellitspaningskamera hade Kostroff nämli-
gen för länge sedan lokaliserat Obelix position och var 

8. Obelix
morfar hade hunnit halvvägs och var nu bara några 
minuter hemifrån. I vansinnesfart rusade den svarta he-
likoptern fram över hustaken som om det gällde liv eller 
död, och det gjorde det ju också.

Morfar såg framför sig hur Svarthattarna tog Dexter 
till fånga och tvingade morfar att överlämna sina uppfin-
ningar till Kostroff. Om Dexter blev tillfångatagen skulle 
han aldrig kunna förlåta sig själv. Då skulle det också 
vara ute med världen för all framtid.

Med morfars uppfinningar skulle Kostroff kunna ta 
kontroll över alla världens tillgångar och bygga upp Nya 
Världen i rymden på nolltid. Det fick inte hända! Morfar 
skulle hellre dö än tillåta att detta blev verklighet!

Han mindes hur nära det var förra gången, då Kostroff 
kidnappade Obelix (morfars numera osynliga hund), 
och nästan lyckades få morfar att ge upp och överlämna 
uppfinningarna till Svarthattarna i utbyte mot Obelix. 
Morfar älskade nämligen Obelix nästan lika mycket som 
Dexter. Så här gick det till …
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en sprayflaska och sprutade något i hans mun, som fick 
korvklistret att lossna. 

Obelix gnydde hjälplöst när han äntligen lyckades fri-
göra sig från korven och slickade sig skamset om mun-
nen. Kostroff, som inte gillade djur eller rättare sagt hata-
de djur, på grund av att de var, som han själv sa, ”dumma 
lortgrisar”, beordrade genast att man skulle låsa in Obelix 
i en bur. Där skulle han få sitta tills morfar överlämnat 
uppfinningarna.

Det dröjde inte länge förrän Manuela vaknade av ett 
fruktansvärt oväsen i hundgården. När hon slog upp sina 
yrvakna ögon kunde hon inte tro det hon såg. Framför 
henne utspelades ett sällan skådat skådespel.

I gropen som Obelix grävt befann sig nu ett tiotal 
småhundar av varierande ras, som skällde oupphörligt. 
De låg ovanpå varandra och kunde inte komma upp ur 
gropen. Vid sidan av gropen stod hundägarna med sina 
olästa dagstidningar i händerna och verkade märkbart 
upprörda över situationen. De skällde på varandra och 
frågade vems ”idiot till hund” det var som hade grävt 
denna kraterliknande grop.

Manuela skyndade sig fram till gropen och ropade:
”Obelix, Obelix! Kom genast upp!” Hon förstod näm-

ligen att det var Obelix påhitt, för det var inte första 
gången detta hände.

Förra gången var det en liten bebis som trillade ner i 
Obelix rekorddjupa hål i sandlådan på morfars gård och 
händelsen återgavs i tidningen dagen därpå med rubriken:

LIVSFARLIG BLODHUND ÄTER SMÅBARN, vilket 
kanske var en överdrift med tanke på att Obelix faktiskt 
räddade den stackars gråtande bebisen genom att släpa 
ut den baklänges med tänderna i blöjan. Obelix blev sna-
rare gårdens hjälte efter detta.

redo att slå till. Kostroff visste att Obelix älskade prickig 
korv mer än något annat och hade arrangerat en djävulsk 
fälla.

Och bara en så ondskefull person som Kostroff kunde 
vara så nitisk och komma på något så elakt som detta. 
Att över huvud taget bemöda sig om att få Svarthattarna 
att kartlägga Obelix matvanor förklarade verkligen dju-
pet i hans ondskefulla personlighet.

Kostroffs luftskepp stannade precis ovanför den ny-
grävda gropen och omedelbart släpptes en lång lina, med 
ett märkligt föremål fastspänt längts fram, ner i riktning 
mot gropen. 

Obelix kunde inte tro sina ögon! 
Med sitt knivskarpa luktsinne kände han genast igen 

den ljuvliga doften av förstklassig prickig korv. Han 
slickade sig om munnen och tänkte att det måste vara 
en riktig finsmakare som ville bli hans vän, när han med 
vidöppet gap välkomnade den största prickiga korv hans 
trofasta hundögon någonsin skådat.

Men i samma ögonblick som hans vassa tänder högg 
tag i den avlånga frestande korvbatongen, förstod han 
att allt inte var som det skulle. Hans tänder fastnade 
nämligen i korven och satt sedan obönhörligt fast. Det 
verkade som om det fanns någon sorts klister på korven. 
Sakta men säkert började sedan den långa linan röra sig 
uppåt igen, men denna gång med en ylande hund som 
hängde hopplöst från linan och sparkade med alla fyra. 

Obelix såg ner på marken och ylade förtvivlat mot 
Manuela, samtidigt som han gjorde allt han kunde 
för att komma loss ur korvens järngrepp, men det var 
lönlöst.

Strax hade Obelix hissats upp till luftskeppet och möt-
tes av Svarthattarnas ogästvänliga nypor. De tog fram 
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”Det är ingen fara Manuela, han hittar hem, Obelix är 
en smart hund, han grejar det.”

Men Manuela nöjde sig inte med morfars svar.
Plötsligt kom hon att tänka på vad mannen med taxen 

hade sagt i parken och hon berättade det för morfar. Han 
blev genast likblek i ansiktet och tappade kaffekoppen i 
golvet när han hörde detta.

”Stort luftskepp, säger du?” upprepade morfar, som 
visste exakt vad det var frågan om.

När Manuela, efter många ursäkter och urskuldande 
förklaringar, som bejakades av morfar, äntligen kunde 
lämna morfars lägenhet för sitt dagliga besök på stadens 
Café & Konditori Skvallerbyttan, rusade morfar in i sitt 
arbetsrum och det hemliga högkvarteret. 

Den dagen var det Manuela som stod i centrum på 
Skvallerbyttan, där hon tillbringade eftermiddagarna 
tillsammans med andra pratglada och likaledes knub-
biga kvinnor, som fördrev sin tid med att dela de senaste 
och mest chockerande nyheterna om vem som hade gjort 
vad, när, hur och med vem. Morfars bortsprungna hund, 
gropen i hundgården, flygande hundar och luftskepp, 
var temat för dagen bland Prinsesstårtor och skrattande, 
skvallrande tanter.

Men morfar skrattade inte. Han anade det värsta när 
han skannade av satellitbilderna från hundgården i par-
ken. Och snart fick han sina värsta farhågor bekräftade.

Han visste vad som väntade.
Återigen skulle Kostroff försöka erövra hans uppfin-

ningar genom att utöva utpressning, och av den värsta 
sorten! Och mycket riktigt, inom kort kom ett medde-
lande på morfars datorskärm från Kostroff: ”Överlämna 
alla ritningar ikväll klockan 20:00 vid stora hamnen an-
nars ryker byrackan!”

Men tidningarna skrev aldrig sanningen. Även tidning-
arna ägdes ju av Kostroff, och deras enda syfte var att 
tjäna så mycket pengar som möjligt. ”Skriv det som säl-
jer”, var Kostroffs motto.

Nu stod de i alla fall där, alla hundägare, och skällde 
på Manuela. ”Är det din hund som gjort det här?” och 
”Det här kommer att stå dig dyrt!” Men utan att säga ett 
ljud kavlade Manuela upp ärmarna och la sig på marken 
vid gropens kant.

En efter en lyfte hon upp de ilskna små gläfsande kry-
pen till deras likaså gläfsande hussar och mattar och hop-
pades få se Obelix på gropens botten, eftersom Obelix 
inte var någon liten hund. Obelix var ju en reslig och 
ståtlig schäferhund, en sån där polishund, som många är 
rädda för och tror att de bits, fast de inte gör det.

Men det fanns ingen Obelix längst ner i gropen, utan 
där låg i stället en stackars ensam tax och gnydde för livet. 

Manuela nådde inte ända ner för att lyfta upp den 
hjälplösa varelsen, men tillsammans med taxens ägare 
lyckades hon till slut få upp det gläfsande lilla krypet, 
som genast tog ett glädjeskutt till sin husses famn så att 
det skvätte jord i Manuelas ansikte.

Förtvivlat kastade Manuela sina blickar i parkens alla 
väderstreck och skrek ”Obelix! Obelix!! Obelix!!!” men 
ingenstans sågs skymten av den påhittiga gropgrävar-
hunden. Taxens husse, som varit den första hundägaren 
på plats i hundgården, berättade då för Manuela att han 
bevittnat den märkliga händelsen med en flygande hund 
och ett stort luftskepp, men Manuela trodde att han var 
från vettet och skyndade sig hem till morfar.

När Manuela återberättade händelsen för honom, var 
han helt säker på att Obelix bara hade sprungit bort och 
snart skulle komma tillbaka som vanligt igen.
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och sätt dig i bilen igen! När vi plockat upp ditt gods får du 
hunden. Gå in i lastbilen och sätt dig nu snällt och vänta!”

Men filmmorfar stod kvar. Han rörde sig inte ur fläck-
en. Nu blev Radon arg och hotade.

”Gubbe, jag är inte upplagd för några lekar nu. Sätt dig 
i bilen, annars åker byrackan i plurret!”

Men nu gjorde sig morfar beredd och tog sikte på 
Obelix. Han knäppte händerna och svisch – på några 
sekunder blixtrade morfar förbi, skar loss Obelix från 
lyftkranen med en laserkniv, tog honom i famnen och 
försvann bort i det nattsvarta mörkret.

Svarthattarna vällde genast fram från alla håll och kan-
ter och rusade fram emot film-morfar, men precis när de 
skulle övermanna honom försvann både lastbil och mor-
far och gick upp i rök. 

Svarthattarna svimmade av chocken och Radon tap-
pade kikaren i vattnet och stod med vidöppen mun i flera 
minuter utan att förstå vad som egentligen hänt.

Än en gång hade morfar lyckats lura Kostroff …

Morfar mindes allt detta när han seglade fram i rasan-
de fart för något som sannolikt var hans livs viktigaste 
räddningsaktion.

Förra gången hade det gällt hans älsklingshund, men 
nu gällde det Dexter, det absolut dyrbaraste han hade! 

Nummer 2121 följde ljudet av snarkningarna, och med 
lätta steg smög han sig försiktigt närmare och närmare 
övervåningen. Nu tog han sig med ljudlösa steg uppför 
de branta trappstegen.

Morfar var alldeles i närheten, men tiden var knapp, 
alldeles för knapp.

2121 tog fram en duk och en liten flaska ur rockfick-
an. Medan han smög fram likt en panter som närmar sig 

Som vanligt i sådana situationer anropade morfar sin 
kompanjon Måsen på slutna kanalen och bad om hjälp. 
Inom loppet av en timme hade morfar räddningsplanen 
klar.

Exakt klockan 20:00 närmade sig ett jättelikt fartyg 
stora hamnen, och på kommandobryggan stod general 
Radon med en kikare och spanade efter morfar.

”Ta fram byrackan nu!” beordrade han Svarthattarna.
Så snart fartyget låg förtöjt i hamnen skred morfar och 

Måsen till verket.
”Nu!” anropade morfar, där han befann sig på osynlig 

höjd med sin minijetflygare VOLO-X.
Måsen, som satt inuti en av containrarna vid lastkajen, 

tryckte på knappen till en specialprojektor, varpå Radon 
genast kunde se hur en lastbil närmade sig kajplatsen och 
stannade på synligt avstånd.

Ut ur bilen hoppade morfar och började lasta ur den. 
Radon kunde inte tro sina ögon. Han tog ett glädjeskutt 
och beordrade att Obelix genast skulle hissas ner på kaj-
platsen med en lyftkran.

Men det Radon såg utspelas på kajplatsen var inget an-
nat än en film! Morfar hade uppfunnit en projektor, som 
kunde projiciera vad som helst i tomma luften så att det 
såg ut som om det hände på riktigt.

Snart hade ”filmmorfar” lastat ur allting och stod och 
väntade vid lastbilen.

Sakta hissades Obelix ner hängande i en sele från lyft-
kranen och landade på 100 meters avstånd, fortfarande 
två meter ovanför marken, för att när som helst snabbt 
kunna hissas upp på fartyget igen.

Radon ropade till morfar i en megafon.
”Såja gubbe, inga tricks nu, för då åker hundskrället i 

sjön. Försöker du med något, är det ajöss med byrackan! Gå 
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Nu kunde morfar jaga Svarthatten obehindrat utan att 
bli upptäckt, och han satte blixtsnabbt av nerför trappan. 
Han hörde hur porten smällde igen längst ner i trapp-
huset. Var det för sent?

Ute på gården såg morfar ingenting. Han spanade till 
höger och vänster och sökte med blicken efter den flyende 
Svarthatten. Men han verkade spårlöst försvunnen.

Morfar såg hopplöst upp mot himlen, suckade och bad 
en bön, och då – där mitt uppe i skyn såg han hur ett luft-
skepp sakta sänkte sig mot marken bakom träden.

Med ens återvände hoppet, och han tog fart och sprang 
genom skogsdungen i riktning mot luftskeppet. 

När han passerade de sista träden såg han att 2121 
stod och väntade på att bli upphissad i en korg, som 
hängde på en lång lina från luftskeppet. Eftersom morfar 
var osynlig kunde han ju bara springa rakt fram utan att 
riskera att bli upptäckt.

Men just när morfar nådde fram hissades korgen upp. 
Han kastade sig mot den och klamrade sig fast med båda 
händerna. 

2121 hörde en duns och kände hur korgen svajade till. 
Han såg sig oroligt omkring.

Morfar höll krampaktigt fast i korgen när den hissades 
upp i full fart mot en lucka i det stora vita luftskeppet.

Inom loppet av några sekunder nådde korgen sitt mål, 
och luftskeppet svalde den som en liten munsbit.

Luckan stängdes omedelbart, och luftskeppet steg 
snabbt och seglade ljudlöst iväg mot den silvergrå himlen.

 

sitt byte, vätte han duken med kloroform och förberedde 
sig på att överrumpla Dexter. Han log för sig själv när 
han tänkte på vilken hjälte han skulle bli, men precis när 
han sträckte ut sina händer mot Dexter rasslade walkie- 
talkien till i hans ficka:

”Basen till 2121. Basen till 2121. Kom. Flygande ob-
jekt identifierat i närheten av huset. Gubben är på väg. 
Bekräfta position!”

2121 stod som förstenad, och Dexter vaknade och 
skrek till av skräck, men inom loppet av några sekunder 
hade 2121 övermannat honom och de bedövande kloro-
formångorna verkade direkt. 

”2121 till basen. Jag har grabben, och …” Men innan 
2121 hann avsluta sin mening öppnades takfönstret och 
morfars helikopter gjorde entré. Blixtsnabbt lyfte 2121 
upp Dexter, kastade honom över axeln och sprang ner-
för trappan. Trots att Svarthattarna var små och kort-
växta var de väldigt starka och snabba. I Kostroffs trä-
ningsläger fick de lära sig att lyfta saker som vägde flera 
gånger deras egen kroppsvikt och röra sig med blix-
tens hastighet, för att kunna försvinna spårlöst från en 
brottsplats.

Helikoptern landade med en duns på golvet och mor-
far kastade sig ut och rusade nerför trappan. Han sprang 
förbi vapenväggen och slet med sig osynlighetsbältet. 
Morfar drog en lättnadens suck över att det var kvar och 
tryckte genast på knappen, varpå den silvergrå dräkten 
vecklades ut.

Dörren till vindsförrådet stod på vid gavel. Morfar 
hörde ljudet av springande fötter i trapphuset. I ilfart 
drog han på sig silverdräkten och spände på sig bältet.

Den röda lampan blev grön, digitalarmbandet visade 
24:00:00 och på några sekunder var morfar osynlig.
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När hissdörrarna öppnades möttes morfar av en fan-
tastisk syn.

Han steg ut i ett enda jättestort rum med enorma, 
heltäckande glasfönster på alla sidor. En milsvid stjärn-
himmel bredde ut sig inför honom och sträckte sig så 
långt hans ögon kunde se. Nedanför låg molnen som ett 
oändligt bomullstäcke, upplysta av månskenet Det kän-
des nästan som om luftskeppet tog stöd av och vilade på 
molntopparna.

Mitt i rummet fanns en sluttande, uformad trappa, 
som sträckte sig runt större delen av rummet. Den på-
minde om en amfiteater (en sådan som man hade i anti-
kens Grekland).

Nedanför trappan, cirka 20 meter längre ned, stod ett 
stort bord. Bakom bordet syntes en hög stolsrygg.

Svarthattarna ställde ner båren och förde en stiftlik-
nande sak under näsan på Dexter, som omedelbart satte 
sig upp och började hosta.

De reste Dexter upp och tog honom under varsin arm, 
och ställde sig på en rund upphöjd platta på golvet, som 
genast lystes upp med ett klarblått sken och lyfte från 
marken.

På ett ögonblick svävade plattan iväg och landade ned-
anför trappan vid bordet.

Stolsryggen vändes nu, och morfar rös när han fick se 
Kostroff resa sig upp från den tronliknande stolen.

”Lämna honom här”, sa Kostroff med djup basröst. 
Hans röst lämnade ett vakuum efter sig, precis som om 
ingen vågade säga något efter honom.

Svarthattarna ställde sig i givakt och gjorde ett konstigt 
tecken med sina händer. Kostroffs dova röst fick morfar 
att skaka av ilska inombords. Det här var mannen som 
ville förgöra världen och allt morfar trodde på.

9. Dexter träffar Kostroff
morfar kunde äntligen släppa taget. Han landade 
med båda fötterna på luftskeppets marmorfärgade golv 
och ställde sig vid väggen för att hämta andan.

På nära avstånd följde han när Dexter överlämnades till 
två Svarthattar och smög försiktigt efter dem genom en lång 
korridor med massor av dörrar. Morfar hade aldrig sett nå-
got liknande. Luftskeppet såg ut som ett svävande lyxhotell.

Det gick omkring Svarthattar med vita förkläden 
överallt och serverade saker på brickor till olika rum. 
Personerna som bodde i rummen verkade vara mycket 
viktiga, för Svarthattarna bugade sig varje gång de gick 
in och ut ur ett rum.

Morfar höll sig längs väggen för att inte krocka med 
någon av Svarthattarna, för trots att han var osynlig var 
han ju inte gjord av luft.

Svarthattarna bar Dexter på en bår in i en stor hiss. 
Morfar slank in i hissen precis innan dörrarna stängdes. 
En av Svarthattarna tryckte på en knapp och hissen åkte 
upp till 20:e (och högsta) våningen.
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”Alla kommer att tacka mig efteråt”, fortsatte han och 
log.

Men Dexter log inte. Nu visste han att allt som morfar 
hade berättat verkligen var sant. 

”Tänk dig en värld utan fattigdom, sjukdomar och 
dumma människor.” Kostroffs ansikte förvreds på något 
konstigt sätt när han sa ordet ”dumma”.

Dexter kom ihåg morfars berättelse om Kostroffs barn-
dom, hur han hade flytt till Grönland och bestämt sig för 
att bygga en ny rymdvärld med smarta människor.

”Hade du inga vänner när du var liten?” frågade Dexter 
till slut, utan att tänka på vad han sade. Morfar fnissade 
för sig själv, men blev genast allvarlig igen.

Dexter kunde skönja en liten ryckning i Kostroffs hö-
gra öga, men han svarade inte. I stället fortsatte han sin 
monolog.

”Hur kan föräldrar låta sina barn se på tv? Vet du vad 
som händer med ett barns hjärna när det ser på tv varje 
dag?”

Dexter skakade på huvudet.
”Jo, det ska jag berätta för dig. Bara efter några mi-

nuters tv-tittande förändras barnets hjärnvågor från 
vakna, friska till hypnotiska hjärnvågor, som gör att 
barnet inte kan bedöma om det som visas på tv:n är rätt 
eller fel. Så våldet och allt det hemska som barnet ser 
passerar barnets hjärna utan att det förstår om det är 
bra eller dåligt. Till slut växer barnet upp till att bli en 
människa som är rädd för det mesta och som inte bryr 
sig om andra människor. Dom blir själviska fegisar … 
DUMMA, själviska fegisar.” Kostroff blev alldeles röd i 
ansiktet av ilska.

”Tänk dig en värld full av dumma, själviska, fega män-
niskor! Vem vill ha en sådan värld?” skrek Kostroff och 

Inom kort hade Svarthattarna lämnat Kostroff och 
Dexter ensamma. Dexter trodde återigen att han drömde, 
men denna gång en hemsk mardröm, för mannen han 
hade framför sig var allt annat än snäll och välkomnande.

”Allt det här kan bli ditt en dag, om du stannar här 
hos mig”, sa Kostroff och vände sig mot fönstret utan att 
se på Dexter. ”Jag vet vad din morfar håller på med, men 
han kommer aldrig att lyckas.”

Dexter stod som förstenad och gnuggade sig i ögo-
nen. Vem var denna stora, skräckinjagande man, och hur 
kunde han känna till morfar? Dexter såg sig omkring. 
Han undrade var han var någonstans. Det enda han kom 
ihåg var att han hade somnat på övervåningen i mor-
fars vindsförråd. Men vad som hänt sedan dess var ett 
mysterium.

Dexter sa inte ett ord. 
”Du har säkert hört din morfar berätta om mig. Jag är 

Evan Kostroff, kejsare av Nya Världen.”
Dexter flämtade och kippade efter andan. Var det verk-

ligen självaste Kostroff som han hade framför sig?
Morfar, som också hade tagit sig nedför trappan, stod 

bredvid och lyssnade.
”Världen har nått sitt slut, min käre Dexter”, fortsatte 

Kostroff.
Hur kunde han veta Dexters namn? Dexter kallsvetta-

des av rädsla och såg sig omkring efter en flyktväg. Men 
det var hopplöst, hur skulle man kunna rymma från ett 
luftskepp?

Dexter granskade Kostroff noggrant uppifrån och ner. 
Ja, det var han. Dexter kände igen honom från filmen.

”Krig, våld, hunger, svält, terror, sjukdomar och död – 
vem vill ha en sådan värld?” sa Kostroff och pekade ut 
mot molnen.
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Morfar var stolt över Dexter, men han var rädd för vad 
som skulle hända härnäst.

”Då så, valet är ditt”, sa Kostroff utan att så mycket 
som blinka åt Dexters håll. ”Men jag trodde att du var 
klokare än så. Nu ger du mig inget val. Men innan du 
lämnar mig vill jag att du ska se vad som kommer att 
hända med världen.” 

Kostroff pekade på glasfönstret, som nu hade blivit 
helt svart.

Det blev alldeles mörkt i rummet. Fönstret förvandla-
des till en jättelik digital filmduk. I stället för det vackra 
molntäcket, månen och stjärnhimlen visades nu en film 
på det svarta glasfönstret. Sorglig musik hördes i bak-
grunden och bilder på svältande barn och soldater på 
pansarvagnar avlöste varandra en efter en. Men plöts-
ligt blev musiken gladare och en bild av Kostroff dök 
upp på skärmen. På filmen såg Kostroff jättesnäll ut 
och sa:

”Kära medborgare, efter hundratals år av krig och 
svält erbjuder jag er världsfred och en plats i Nya 
Världen. Rösta på mig, så skapar vi en ny och bättre värld 
tillsammans!”

Nu visades bilder av en perfekt värld uppe i rymden, 
med glada barn som åkte rutschkana och föräldrar som 
gungade sina barn på gungor i en jättestor lekpark. Under 
bilderna visades en text: Välj Nya Världen – rösta på 
Evan Kostroff!

”Alla människor kommer att vilja ha mig som pre-
sident, och de kommer att förstå att Nya Världen är 
mänsklighetens enda chans till överlevnad”, sa Kostroff 
och tryckte på ytterligare några knappar på skrivbordet.

Dexter och morfar var stumma av förvåning. Vad var 
det här för galenskaper egentligen?

viftade med armarna så att han nästan slog till morfar 
som stod precis intill och lyssnade.

Dexter tänkte på den gången då han för första gång-
en såg de svältande barnen i Afrika på tv med pappa, 
och hur han efter det aldrig någonsin ville se på tv läng-
re. Tänk om Kostroff har rätt? Att alla problem i värl-
den egentligen har att göra med att människor inte bryr  
sig?

”Jag gör mänskligheten en tjänst genom att byg-
ga Nya Världen. Och jag vill att du ska hjälpa mig.” 
Kostroff såg allvarligt på Dexter och la sin hand på 
hans axel. Kostroffs hand kändes som en blyklump på 
Dexters axel och ett växande obehag spred sig i hela 
hans kropp.

”Du är full av mod och styrka. Du är inte som alla 
andra. Stanna här med mig, så ska jag göra dig rik. Ja, jag 
ska göra dig till vicepresident i Nya Världen!”

Dexter tänkte på morfar och undrade var han var nå-
gonstans. Han visste ju inte att morfar var där just nu 
med honom och hörde vartenda ord … Morfar kanske 
trodde att Dexter bara hade gått hem till mamma för att 
äta middag? Om bara morfar var här, tänkte Dexter och 
såg ut genom det stora fönstret på molnen. Nej! Aldrig, 
aldrig någonsin, skulle han överge morfar! Aldrig!!

Dexter slog bort Kostroffs hand från sin axel och 
skrek: ”Jag kommer ALDRIG att följa dig och du kom-
mer aldrig att lyckas med din plan!”

Kostroffs ansikte förändrades genast och han utbrast 
i det mest ondskefulla skratt man någonsin kunde tänka 
sig. Både Dexter och morfar rös till av skräck.

”He, he, heee, ha, ha, ha, haa-haaa-haaaa”, skrattade 
Kostroff och gick fram till sitt bord och tryckte på några 
knappar.
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När han hörde Kostroff berätta om sin nya rymdvärld 
tänkte Dexter på hur han själv brukade bygga upp en hel 
”Legovärld” hemma i sitt rum. Det var knappt så att den 
fick plats i rummet, och det värsta av allt var när mamma 
tjatade om att hon skulle städa. Det var Dexter livrädd 
för, eftersom hon då kunde förstöra allt. Men en dag när 
Dexter kom hem från skolan hade mamma städat hans 
rum i alla fall, och rasat flera av hans hus av ”misstag”. 
Det gjorde honom så arg och ledsen på insidan, ja rentav 
sårad.

Dexter förstod därför vad Kostroff menade med den 
där ”kontrollen” som han pratade om, för det var ju pre-
cis det Dexter saknade över sin Legovärld. Mamma var ju 
inte kriminell precis, men hennes oönskade intrång i hans 
värld kändes snudd på brottsligt.

Han tänkte på den härliga känslan han fick av att styra 
och ha ”makten” över den värld han skapat. Och han 
ville skydda den till varje pris. Det var väl något liknande 
Kostroff var ute efter, men den stora skillnaden var att 
hans värld inte bestod av Legobitar, utan av livs levande 
människor.

Och det var ju en viss skillnad …
”Nej, jag hade inga vänner. Kunskapen blev min vän, 

Dexter, kunskapen …”
”Men nu har jag inte tid med dig längre”, sa Kostroff 

plötsligt och gick fram till Dexter, tog hans hand och log 
ett brett, konstlat leende. ”Nu ska jag ta hand om din 
morfar.”

Ta hand om morfar? Dexter undrade vad Kostroff me-
nade med det, men innan han visste ordet av lyfte Kostroff 
upp Dexter och ställde honom på den svävande plattan, 
som strax flög iväg upp till hissen, där Svarthattarna stod 
och väntade.

Fönstret återgick nu till sin vanliga skepnad. Sakta men 
säkert trängdes mörkret undan i rummet och det blev lju-
sare igen. Men mörkret som rådde inom Kostroff var det 
ingen som kunde rå på. Hans dova röst skar igenom tyst-
naden som ett blixtrande åskmoln på en klarblå himmel.

”Alla människor kommer att vilja ha mig som presi-
dent, eftersom min lösning är ett samhälle utan krimina-
litet och laglöshet. Men när de väljer mig till president 
accepterar de också att bli kontrollerade, för de vet att 
endast kontroll kan skapa den ordning som behövs för 
att människor ska kunna leva ifred med varandra. Och 
när jag registrerar dem i Nya Världens datorsystem kan 
jag mycket enkelt identifiera alla dumma människor …”

Kostroffs ansikte förvreds återigen när han sa ordet 
”dumma”.

”Jag kommer att se allt de gör. Vem som köper chips, 
läsk och godis samt vem som tittar på tv. Jag kommer att 
hitta alla smarta barn – de som läser böcker, uppskattar 
konst och pratar om meningsfulla saker med varandra. 
Alla världens intelligenta människor kommer att erbju-
das en plats i Nya Världen. Sedan, när jag är färdig och 
har fyllt mina rymdfärjor, då lyfter vi och Poff! – jorden 
finns inte mer.”

Kostroff stirrade på Dexter och höjde rösten:
”Men förstår du inte?! Jag har läst varenda bok som är 

värd att läsa på denna planet. Jag älskar de stora klassi-
kerna, Dante, Shakespeare, Dostojevskij, Goethe och inte 
minst min stora favorit, Jules Verne.”

Kostroff blev rörd när han pratade om litteratur, det 
var helt uppenbart att han älskade att läsa.

”Varför är det inga barn som läser idag? Varför tit-
tar alla på tv?” sa Kostroff och viftade uppgivet med 
armarna.
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10. Tomas
hissen stannade på fjärde våningen. Där var det folk-
tomt och ganska dunkel belysning.

Svarthattarna förde Dexter till ena änden av en jätte-
lång korridor. Morfar följde efter på lagom avstånd.

Det luktade illa, som avlopp och sopor. Och det var det 
också. Plan 4 var luftskeppets avlopps- och sopstation. 

Längst bort i korridoren öppnade Svarthattarna en 
stor pansardörr, en sådan som man har vid skyddsrum.

Därinne var det kolsvart, men det luktade inte så illa i 
alla fall. Det verkade inte vara ett soprum utan snarare ett 
förråd av något slag.

Morfar stannade utanför och väntade, medan Svart-
hattarna låste in Dexter.

Pansardörren låstes med ett runt låsvred, som man 
vred om flera gånger. Kostroff försökte undvika nycklar, 
eftersom Svarthattarna alltid slarvade bort dem.

Så snart Svarthattarna hade lämnat våningsplanet 
närmade sig morfar pansardörren och skulle just vrida 
om låset, när han såg en övervakningskamera ovanför 

Morfar sprang efter så fort han kunde och hann precis 
hoppa in i hissen innan hissdörrarna stängdes.

”Du kommer snart att önska att du inte hade någon 
morfar”, hånskrattade Kostroff och satte sig ner på sin 
”presidenttron”.
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”Men kom hit och hjälp mig, då!” sa rösten igen, men 
denna gång lite mer bestämd och mindre pipig.

”Vem är du? Var kommer du ifrån?” frågade Dexter 
med darrande röst. Det var ju skrämmande att prata med 
någon man inte kunde se.

”Vad spelar det för roll? Kom hit och hjälp mig nu!” 
skrek den pipiga rösten otåligt.

Dexter gick långsamt och försiktigt längre in i rummet 
och närmade sig rösten steg för steg. Han hasade sig fram 
med en fot i taget och höll båda händerna framför sig för 
att inte stöta emot någonting. Han såg ut som någon som 
går i sömnen.

”Man tänder lampan i taket”, sa den pipiga rösten 
irriterat.

”Hur då?” frågade Dexter och sökte med händerna 
mot taket.

”Det hänger ett snöre från taket vid dörren. Man drar 
i snöret för att tända lampan härinne.”

Dexter vände sig om och suckade. Det kunde du väl 
ha sagt innan … tänkte han och hasade sig tillbaka till 
dörren.

Vid dörren fann Dexter snöret och drog i det. Genast 
tändes två lysrör i taket, och det blev ljust i rummet. 
Dexter sökte med blicken mot den del av rummet som 
rösten kom ifrån, men det var fortfarande halvmörkt i 
stora delar av rummet. Det låg massor av lådor och kar-
tonger överallt.

”Här borta är jag”, sa rösten förtvivlat. ”Ser du mig 
inte? Du måste hjälpa mig innan de kommer tillbaka!”

”Ja, förlåt, jag kommer”, sa Dexter och gick nu med 
raska steg till andra änden av rummet till något som lik-
nade en bur. Vad? Får de stackars små barnen sitta i bur? 
tänkte Dexter när han närmade sig den mystiska rösten 

dörren. Hur skulle det här gå? Om morfar öppnade dör-
ren skulle det ju synas på kameran.

Morfar tittade på sitt digitalarmband. Det visade 
22:45:30, dvs. han hade 22 timmar, 45 minuter och 30 
sekunder kvar av sin osynlighet.

Han fick en idé och sprang genast tillbaka till hissen. 
Han tryckte på knappen och väntade. När hissen kom 
åkte han tillbaka längst ner till första våningen, där de 
klivit på luftskeppet.

När han kom ut på våningsplanet möttes han av Svart-
hattsservitörerna, som sprang omkring från rum till rum. 
De såg nästan ut som små pingviner, där de gick in och ut 
ur hotellrummen och bockade sig med sina svarta rockar 
och vita förkläden. Morfar ställde sig och väntade längs 
väggen vid hissen. Snart borde de komma, tänkte han.

*

Inne i förrådet försökte Dexter orientera sig efter bästa 
förmåga. Men det var mörkt, kallt och fuktigt därinne. 
Det gick knappt att se någonting alls.

Han strök sig fram längs väggen och letade efter en lys-
knapp, men det var lönlöst. Det förblev mörkt i det kalla 
och tysta förrådet. Vad skulle morfar ha gjort nu? tänkte 
Dexter och började känna sig stressad.

Men just då, mitt i det kolsvarta mörkret, hörde Dexter 
ett prasslande som fick honom att stå blickstilla och 
knäpptyst i flera minuter, ända tills någon plötsligt sa:

”Hur länge ska du stå där, egentligen?”
Den pipiga rösten kom längre inifrån rummet, och det 

lät som ett litet barn. 
Har Kostroff tillfångatagit fler barn? tänkte Dexter och 

kände hur vreden mot Kostroff bubblade till inombords.
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”Hur kan du prata? Apor KAN ju inte prata.”
Dexter var frustrerad. Hans liv började kännas mer och 

mer overkligt, precis som i en saga. Sedan morfar visade 
sitt hemliga högkvarter hade Dexters värld vänts upp och 
ned. Att dessutom träffa djur som pratade var droppen 
som fick bägaren att rinna över. Vad väntade härnäst? 
Flygande elefanter eller Marsmänniskor? 

Apan gick fram och satte sig bredvid Dexter och bör-
jade prata med honom, precis som man gör med en nära 
vän man inte träffat på länge.

”Jag lärde känna Kostroff för länge sedan. Han tog 
mig från mina föräldrar när jag var liten.”

Dexter lyssnade uppmärksamt, men det kändes väldigt 
konstigt att sitta och prata med en apa.

”Kostroff tog mig till ett stort hus med massor av olika 
djur, och det var trevligt. Jag fick jättemånga kompisar 
från hela världen, men sen kom det män i vita rockar och 
förstörde allt det roliga. De började göra olika experi-
ment på oss.” Apan blev genast ledsen och allvarlig.

”Kostroff ville göra djur lika intelligenta som män-
niskor. Männen i de vita rockarna gav oss sprutor och 
olika tabletter varje dag. Katten och jag, alltså katten som 
jag berättade om tidigare, vi var de enda som Kostroff 
lyckades med. De andra såldes till zoo eller kringresande 
cirkusar.” Apan suckade och tog en paus. Dexter satt på 
helspänn och lyssnade uppmärksamt.

”Kostroff lyckades få mig och den där katten att prata 
och tänka som människor, men när han lyckats med sitt 
projekt ville han inte att någon i världen skulle få reda på 
det, så han satte oss i en bur uppe i luften, avskilda från 
omvärlden för all evighet. Han ville testa om experimenten 
fungerade på oss djur först och sedan använda det på män-
niskor. Jag såg det när han skrev i en av sina journaler.”

som kom inifrån en jättestor bur, som var låst med ett 
stort hänglås.

Till sin stora chock och förvåning fick Dexter nu se att 
det inte alls var något litet barn som satt i buren. Det var 
en apa!

Dexter stelnade till av skräck och stod blickstilla och 
stirrade med stora ögon på den brunsvarta apan, som 
verkade vara en schimpans.

”Ja, ja, du behöver inte presentera dig. Men du kan väl 
åtminstone se till att få ut mig härifrån?” sa apan och pe-
kade på väggen. ”Nyckeln hänger där på väggen. Hämta 
den och lås upp buren, men du måste skynda dig innan 
de kommer tillbaka!”

En talande apa? Dexter bara stod och gapade, men 
apan fortsatte att tjata tills Dexter slutligen hämtade 
nyckeln och låste upp buren.

”Tack och lov!” sa apan och skakade av sig dammet 
från axlarna med sina stora händer.

”Jag trodde aldrig att du skulle släppa ut mig. I två år har 
jag suttit här och väntat på att någon som du skulle komma 
förbi och rädda mig. Sist jag fick besök var det av en katt 
som gick mig på nerverna. Det enda den pratade om var 
vilken fisk den skulle få till middag”, sa apan och började 
gå oavbrutet fram och tillbaka i rummet. När man har sut-
tit i en bur i två års tid är det ju ganska svårt att stå stilla.

Talande katt? Hörde Dexter rätt?
Talande apor och talande katter?
Djur som kan prata?
Dexter trodde att han redan hade nått gränsen för vad 

man kunde uppleva i form av konstigheter under en enda 
dag, men tydligen hade han fel! Han satte sig ner på gol-
vet, tog ett djupt andetag och tittade apan i ögonen och 
frågade:
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”Vad spelar det för roll vad jag heter, när jag inte är fri? 
Det enda jag önskar är att få leva i frihet och ha vänner 
som tycker om mig.”

Dexter förstod exakt vad apan menade. Det var ju så 
han kände sig i skolan. Att han inte var fri och inte hade 
några riktiga vänner som tyckte om honom.

Han vände sig mot apan och la sina händer på dess 
axlar.

”Jag heter Dexter och du heter Tomas. Jag är din vän 
och jag ska se till att du blir fri!”

Dexter visste verkligen inte hur det skulle gå till, men 
han började tycka väldigt synd om apan. 

*

Samtidigt stod morfar vid hissen på första våningen. Han 
väntade på att någon av Svarthattarna skulle kliva in i 
hissen ensam, så att han kunde genomföra sin plan.

Och precis som på beställning kom det nu en ensam 
Svarthatt med en matvagn och ställde sig vid en av his-
sarna. Det var en riktig Svarthatt, med hatt och svart rock, 
det vill säga inte en sådan där med vitt förkläde. Och den-
na Svarthatt var den största morfar någonsin sett, han var 
dubbelt så lång som de andra, nästan lika lång som morfar.

Vagnen hade vit duk och det stod en stor tallrik mitt 
på den, täckt med en sån där silverkupa som man ser på 
fina restauranger. Det här är nog en väldigt viktig och 
betydelsefull specialleverans, tänkte morfar.

Plötsligt knastrade det till i Svarthattens öronsnäcka. 
Det verkade som om han fick ett meddelande från någon.

”Ja, våning 10, presidentsviten. Ja, ja, hummersoppan 
är på väg”, svarade Svarthatten och gjorde sig beredd att 
köra in vagnen genom hissdörrarna.

”Kan du läsa?” frågade Dexter.
”Jadå, utan problem. Men jag har fortfarande lite svårt 

med det kyrilliska alfabetet, jag blandar alltid ihop bok-
stäverna”, svarade apan, och såg på Dexter precis som 
om han var dum som frågade.

”Men var är katten någonstans?” frågade Dexter, utan 
att bry sig om apans svar. Han fick inte in mer i sitt huvud 
just nu.

”Jag vet inte. En dag var den bara försvunnen”, sva-
rade apan men verkade obekymrad. Han var nog snarast 
glad över att ha blivit av med kattens fisktjat.

Dexter tänkte på Kostroffs plan med Nya Världen, 
där det endast fick finnas smarta människor. Tänk om 
Kostroff planerade att ge alla barn sådana där sprutor så 
att de blev jättesmarta?

”Vad heter du?” frågade Dexter.
”Jag vet inte, men de kallar mig Babian”, svarade apan. 

”Är det ett namn?”
”Nej”, sa Dexter, och småfnissade. Han kikade på ett 

halsband som apan hade runt halsen.
”Vad är det där?” frågade Dexter och pekade på hals bandet.
”Jag vet inte, jag fick det av en av männen i de vita 

rockarna. Han brukade vara snäll mot mig i smyg”, sva-
rade apan.

Apans halsband var en silverkedja med en liten amu-
lett. På amuletten, som inte var större än en enkrona, stod 
det ”Tomas” med liten text. Dexter tog amuletten i han-
den och tittade triumferande på apan.

”Du heter ju Tomas! Mannen i den vita rocken ville 
att du skulle ha ett riktigt människonamn, eftersom han 
hade lyckats göra dig lika smart som en människa.”

Men apan såg bara uttryckslöst på Dexter. Han ver-
kade helt oberörd.
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överallt på väggen. Morfar kände igen den härliga dof-
ten, det var svarta orkidéer, en symbol för makt och ab-
solut auktoritet.

Men var låg presidentsviten? Morfar fortsatte rakt 
fram i korridoren och granskade ivrigt varje rumsdörr 
han gick förbi, men han kunde inte finna någon presi-
dentsvit någonstans.

Då knastrade det till i morfars öra.
”Dumskalle, vart är du på väg? Presidentsviten ligger 

ju längst bort på andra sidan!” sa en pipig elak röst som 
tillhörde en Svarthatt som iakttog morfar via en övervak-
ningskamera i korridoren.

”Okej, förlåt, jag glömde”, försökte morfar pipa till-
baka med bästa möjliga Svarthattsröst och vände snabbt 
vagnen.

”Om soppan är kall när du kommer fram vet du vad 
som händer, fårskalle. Herr Grüber gillar inte ljummen 
soppa, den måste ha perfekt temperatur, annars får vi 
problem!” skrek rösten i morfars öra.

Morfar skyndade sig till andra änden av korridoren, 
där han stannade utanför en dörr som var tre gånger så 
stor som de andra. Den hade två stora guldhantag i mit-
ten. Han tryckte ner hatten en extra gång innan han ring-
de på dörrklockan och genast, som genom ett trollslag, 
delades den stora dörren på mitten och öppnades inifrån. 

Morfar körde in vagnen på ett golv som verkade vara 
gjort av glas. Under hatten skymtade han det största 
rum han någonsin sett. Rummet var i tre våningar. Från 
båda sidor gick det glastrappor, både uppåt och neråt. 
Nedervåningen hade en stor swimmingpool, och på över-
våningen fanns en stor bar med öppen spis. Längst in i 
rummet såg morfar en jättestor säng, där det låg en stor 
skallig man i vit kostym och åt vindruvor.

Snart kom hissen och Svarthatten skyndade sig in med 
vagnen, tätt följd av morfar. Morfar hade säkerställt att 
det inte fanns några kameror i hissarna, så ögonblickli-
gen – så fort hissdörrarna hade stängts – övermannade 
han Svarthatten med ett snabbt och effektivt karate-
slag i nacken. Svarthatten hann endast trycka på 10:e  
våningsknappen innan han föll medvetslös till hissgolvet. 
Omedelbart tryckte morfar på stoppknappen i hissen och 
skred till verket med sin plan.

Snabbt som ögat drog han av Svarthatten alla kläder 
och placerade honom på vagnens undervåning, under 
den vita duken, så att han inte skulle synas. Men det 
var lättare sagt än gjort att få plats med den storväxte 
Svarthatten. Hans fötter ville hela tiden sticka fram under 
duken. Men morfar var ändå tacksam för att han träffat 
på en Svarthatt i sin egen storlek, så att han slapp ta på 
sig en sån där liten Svarthattskostym och gå på huk.

Planenligt tog morfar på sig Svarthattens kläder och 
solglasögon. Han kikade på sig själv i hisspegeln och rös 
till. Usch! Han såg verkligen ut som en riktig Svarthatt 
nu. Morfar tryckte ner hatten så långt han kunde över 
ansiktet så man inte skulle se att han var ”ansiktslös”. 
Han var ju fortfarande osynlig.

Svarthattens bälte var fullt med konstiga saker. Framtill 
fanns en batongliknande sak och en pistol. Baktill på ryg-
gen satt rep och handbojor, samt en kommunikations-
radio, som var förbunden med öronsnäckan. Morfar tog 
öronsnäckan och satte den i örat, tryckte på hissknap-
pen och gjorde sig beredd att leverera hummersoppan till 
presidentsviten.

Hissen stannade, och morfar rullade ut vagnen.
Det var en lång korridor med röd matta och sam-

metsbeklädda väggar. Det hängde välluktande blommor 
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Men just när de höll på att planera som bäst, hörde de 
någon vid dörren.

”Schhh! De kommer nu! Lägg dig ner i buren”, viskade 
Dexter och la sig själv på golvet bredvid Tomas bur.

Morfar hade nu återvänt till fjärde våningen och stod pre-
cis vid förrådsdörren. Vagnen med den lättklädde Svarthatten 
hade han kört in i en städskrubb bredvid hissarna.

Dexter och Tomas låg knäpptysta och ansträngde sig 
för att inte skaka av rädsla när dörren sakta öppnades 
och lämnade plats för morfars långa svarta skugga.

Morfar klev in i förrådet och stängde dörren. Har 
Kostroff redan hämtat Dexter? tänkte morfar och letade 
efter en lysknapp, men hittade ingen. Till slut tog han vad 
som verkade vara en ficklampa från sitt Svarthattsbälte 
och tryckte på knappen. En ljusblå stråle lyste genast upp 
rummet, och morfar förstod att det var inte var någon 
ficklampa, för plötsligt fattade höet i Tomas bur eld.

Det var ett laservapen, en sorts lasersvärdspistol! 
Morfar greps av panik, stoppade tillbaka pistolen i bäl-

tet och började ropa:
”Dexter … är du där? Det är jag, Dexter, det är morfar!”
”Morfar!” skrek Dexter och sprang emot rösten, men 

när han kom närmare såg han den svarta gestalten i ljuset 
av eldslågorna och ryggade tillbaka när han i stället för 
morfar såg den största Svarthatt han någonsin skådat.

Tomas visste inte vad han skulle tro. Han låg stilla och 
avvaktade, men efter en stund tog han mod till sig och 
hoppade fram och sprang mot förrådsdörren där han 
tände lampan genom att dra i snöret.

”Nu, Dexter!” skrek Tomas och hoppade på morfar 
bakifrån.

Dexter fattade också mod till sig och hoppade på 
Svarthatten framifrån. Men döm om Dexters förvåning 

Två Svarthattar i vita förkläden tog tallriken med 
hummersoppan från vagnen utan att röra en min. 
Morfar hoppades verkligen att soppan inte var ljummen. 
Svarthattarna ställde fram soppan på ett bord vid sängen, 
lyfte bort silverkupan från tallriken och bugade sig.

Mannen satte sig genast vid bordet, knöt en servett 
runt halsen och började sörpla i sig soppan. Svarthattarna 
verkade nöjda och gjorde sitt specialtecken till morfar. 
Morfar gjorde tecken tillbaka och backade ut ur rummet 
med vagnen. 

Ute i korridoren drog han en lättnadens suck. Puh, jag 
klarade det! tänkte han och gick mot hissarna.

Nu var det bråttom, han hade max 15 minuter på sig 
innan han skulle bli upptäckt. Vilka uppdrag som vän-
tade härnäst på den riktiga Svarthatten, han som låg av-
tuppad under duken på vagnen, det visste morfar inte, 
men någon skulle garanterat börja sakna denne viktige 
hustjänare mycket snart.

*

Dexter och Tomas hade nu hunnit bli väldigt goda vänner 
och var i full färd med att diskutera en flyktplan.

”När Svarthattarna kommer med mat låtsas vi vara 
medvetslösa. Sen överraskar vi och överrumplar dem till-
sammans!” föreslog Dexter.

Tomas nickade instämmande.
”Jag vet hur man tar sig från luftskeppet”, sa han. ”När 

Kostroff förde hit mig såg jag hur några Svarthattar läm-
nade luftskeppet på luftglidare, en sorts luftmotorcyklar. 
De står parkerade på första våningen, och jag tror inte 
ens att man behöver någon nyckel. De verkar starta auto-
matiskt när man sätter sig på dem!”
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Morfar ryckte på axlarna och gestikulerade uppgivet 
med händerna. En talande apa? 

”Okej! Gör bara som jag säger nu båda två!” sa morfar 
allvarligt och tog fram ett rep från sitt Svarthattsbälte. 
Han band Dexters händer baktill och tog sedan av sig 
Svarthattskläderna.

”Här, ta på dig det här!” sa morfar och gav sina kläder 
till Tomas. ”Du ska låtsas vara en Svarthatt, som trans-
porterar Dexter till hissen. När jag öppnar dörren går ni 
med raska steg mot hissen och åker ner till första våning-
en, och sedan lämnar vi luftskeppet tillsammans på en 
sådan där luftglidare”, fortsatte morfar och stirrade på 
Tomas. Det kändes jättekonstigt att prata med en apa. 
”Här, ta den här pistolen och håll den mot Dexters rygg.”

Tomas tog snabbt på sig Svarthattskläderna. Morfar 
hjälpte honom med öronsnäckan.

”Svara bara ’Okej, uppfattat’, om någon anropar dig!” 
sa morfar. Tomas hade ju lika pipig röst som Svarthattarna, 
så de skulle nog inte märka någon skillnad.

Kläderna var för stora för Tomas, för han var unge-
fär lika lång som en normal Svarthatt, men när han tog 
pistolen i handen och ställde sig bakom Dexter såg han 
verkligen ut som en tvättäkta Svarthatt. Räddningen var 
den breda svarta hatten och solglasögonen som skymde 
en stor del av ansiktet.

Elden började sprida sig över hela förrådet nu och 
gjorde det olidligt varmt att vistas därinne.

”Brandlarmet går när som helst – skynda dig!” sa mor-
far och öppnade förrådsdörren för Tomas.

Med raska steg begav sig Tomas iväg i riktning mot 
hissen med Dexter framför sig. Han knuffade honom lite 
i ryggen för att det skulle se så verklighetstroget ut som 
möjligt.

när Svarthattens hatt och glasögon föll av honom och de 
såg att han saknade ansikte!

”Det är JAG Dexter! Sluta! Det är morfar. Jag är osyn-
lig! Sluta!”

Dexter och Tomas slutade genast att slå på den stack-
ars Svarthatten, som de nu förstod inte var någon riktig 
Svarthatt.

”Morfar! Hur kom du hit? Och varför har du 
Svarthattskläder på dig?” ropade Dexter och hjälpte 
morfar upp på benen.

Morfar tog på sig hatten och solglasögonen igen.
”Vi måste ut härifrån!” sa han och såg på elden, som 

spred sig snabbare och snabbare över förrådsgolvet. ”Jag 
berättar sen, Dexter. Gör bara som jag säger nu.”

Morfar tittade förvånat på apan. 
”Det här är Tomas, min nye vän. Han måste också få 

följa med! Jag har lovat honom det!” sa Dexter.
”Nej, det kommer aldrig på fråga. Vi måste lämna 

honom här”, svarade morfar bestämt. Han började bli 
otålig.

”Aldrig morfar, jag lämnar aldrig luftskeppet utan 
Tomas!” gnällde Dexter och drog i morfars arm. ”Tomas 
vet förresten hur man tar sig härifrån!” fortsatte Dexter 
och tittade på Tomas. ”Berätta, Tomas!”

”Kostroff har luftglidare, en sorts luftmotorcyklar, som 
står parkerade på första våningen. Jag vet var de finns 
och hur man tar sig ut med dem!” sa Tomas så överty-
gande han kunde.

Morfar hade sett mycket i sitt liv, men aldrig en talande 
apa. Han stirrade på Tomas och var helt mållös.

”Morfar, jag berättar sen – vi måste skynda oss nu!” sa 
Dexter och tog Tomas i handen.

De gick mot dörren.
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Efter tre blinkningar blev lampan grön och en lucka 
öppnades i golvet.

”Håll i er!” skrek Tomas plötsligt när den rutschkane-
liknande golvluckan fick luftglidaren att lämna luft-
skeppet i raketfart.

Det pirrade till så rejält i Dexters mage att han trodde 
att han skulle svimma. Det här var ju värre än den värsta 
berg- och dalbana. Eftersom Dexter ogillade höga höjder 
och berg- och dalbanor, blundade han och kramade om 
Tomas det hårdaste han kunde.

Tomas Svarthattskläder flög av direkt och han höll 
krampaktigt fast i luftglidarens styre. Hade de inte 
haft säkerhetsbälten på sig skulle de ha flugit av direkt, 
allesammans. 

Luftglidaren rusade fram över den ljumma, månbelysta 
natthimlen och lämnade små, vackra, men knappt synliga 
molnstreck efter sig. 

Samtidigt hade Svarthattarna lyckats släcka elden och 
kunde pusta ut, men på kommandobryggan blev det ett 
fasligt oväsen, när man upptäckte att fångarna var borta.

Kostroff höll på att explodera av ilska när han nåddes 
av nyheten. Han bet ihop tänderna och knöt sina nävar.

”Inkompetenta idioter! Det blir arbetsläger för hela 
högen!”

 

Svarthattarna på kommandobryggan såg vad som hän-
de i övervakningskamerorna och anropade genast Tomas.

”Kommandobryggan till 2101. Vart är du på väg med 
fången? Bekräfta status. Kom.”

”Okej, uppfattat”, svarade Tomas, som nu hunnit fram 
till hissen och tryckt på hissknappen.

I samma ögonblick gick brandlarmet och det blev ett 
fasligt liv och oväsen i luftskeppet.

Tomas och Dexter försvann in i hissen och morfar följ-
de efter hack i häl. När de nått första våningen styrde 
Tomas utan att blinka stegen mot ena änden av rummet, 
där luftglidarna stod parkerade. Han halvsprang med 
Dexter stapplande framför sig, för det är ju svårare än 
man tror att springa med bakbundna händer.

Mitt i allt tumult var det ingen som hann bry sig om 
det udda sällskapet. Svarthattarna hade fullt sjå med att 
släcka branden i förrådet.

”Här, kom!” ropade Tomas och pekade på några for-
don som stod parkerade längs väggen, precis där Dexter 
och morfar hade klivit på luftskeppet.

”Vi får plats alla tre!” sa Tomas och satte sig längst 
fram på en av luftglidarna, som startade automatiskt. 
Han spände fast sig med ett säkerhetsbälte runt låren och 
slet av sig solglasögonen.

Det hängde några stora silverfärgade glasögon med 
breda resårband på luftglidarens styre. De såg ut unge-
fär som skidglasögon. Luftglidaren verkade vara anpas-
sad för fyra Svarthattar, eftersom det fanns fyra glasögon. 
Tomas spände på sig ett par glasögon och räckte varsitt 
par till Dexter och morfar.

Dexter och morfar hoppade på bakom Tomas och 
spände fast sig, de också. En lampa började blinka rött i 
taket. Tomas iakttog den uppmärksamt.
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Tomas följde morfars instruktioner, och med hjälp av 
luftglidarens strålkastare befann de sig snart på synligt 
avstånd från kyrktornet. Det var ett ganska bra rikt-
märke, för det låg på lagom avstånd från morfars hus 
och var lätt att orientera sig mot.

När de närmade sig, kunde de se något märkligt längst 
upp i kyrktornet. Det var en svart prick som rörde sig upp 
och ner. Ju närmare de kom, desto snabbbare förflyttade 
sig pricken. När de riktade strålkastaren mot kyrktornet 
kände morfar genast igen sin ”vän”.

”Aah, det är ju Svarthatten! Honom hade jag helt 
glömt bort!” sa morfar.

”Men där kan han väl inte hänga kvar?” sa Dexter.
”Jag bad polisen ta hand om honom, men de har väl 

viktigare saker för sig”, sa morfar och suckade när han 
tänkte på hur ofta han gjort polisanmälan utan att få 
hjälp. ”Okej, kom så hämtar vi honom!”

Tomas tvekade, för han hade ju fått nog av Svarthattar 
och ville helst inte ha något med dem att göra. Motvilligt 
styrde han luftglidaren mot kyrktornet.

*

Kostroff var ursinnig uppe i luftskeppet.
”Hur kunde ni låta grabben smita?! Hur kunde ni låta 

er luras av en liten grabb och en dum babian?” (Det var 
ju så de kallade Tomas.)

De 20 Svarthattar som haft vakthavande befäl på 
luftskeppet stod nu i givakt på kommandobryggan och 
skälvde som torra asplöv. De vågade inte ens se Kostroff 
i ögonen. De tittade ner i golvet och skämdes som små 
barnungar som blivit tagna på bar gärning med fingrarna 
i syltburken.

11. Svävande tallrikar
”yippie!” jublade dexter plötsligt, där de for fram på 
luftglidaren.

Han sträckte upp händerna i luften precis som han 
hade sett sina kompisar göra på tivoli när de åkte berg 
och dalbana. Han var så lycklig över att vara fri, att han 
helt och hållet glömde bort att vara rädd.

”Nej, vad gör du Dexter? Ta ner händerna genast, det 
är ju farligt!” ropade morfar. Men just nu lyssnade Dexter 
inte på någon, inte ens på morfar. Han kände sig fri som 
en fågel och det var härligt.

Tomas hade fullt fokus på att köra luftglidaren och såg 
inte vad som hände där bakom. Men han skrattade han 
också, för skratt har ju en benägenhet att smitta av sig. 
Med morfars hjälp och guidning styrde Tomas luftglida-
ren mot den upplysta staden.

”Ta sikte på kyrktornet!” ropade morfar bakifrån och 
pekade mot den stora kyrkobyggnaden, som var knappt 
synlig i mörkret. Som vanligt var det ingen som såg vart 
morfar pekade, för han var ju fortfarande osynlig. Men 
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*

Tomas och Dexter gjorde ett försök att få loss Svarthatten 
från kyrktornet, men morfars rep satt stenhårt och 
Svarthatten fräste och gjorde motstånd.

”Lämna mig ifred!” skrek han och sparkade med benen 
så att Tomas nästan var på väg att trilla av luftg  lida ren.

Men med gemensamma kraftansträngningar lyckades de 
till slut knyta upp morfars ”pålstek”. När de fick loss kno-
pen tappade de nästan Svarthatten, som flaxade med armar-
na och kraxade som en svart olyckskorp, smärtsamt medve-
ten om att detta kunde vara slutet för honom. Morfar tog ett 
kraftigt tag om repstumpen och skrek: ”Kör, Tomas, kör!”

Om du inte redan vet det, så är pålstek en knop som 
används för att förtöja båtar eller som räddningslina runt 
midjan. Morfar kallade den för ”kungen bland knopar”. 
”Det är en knop man kan lita på”, brukade morfar säga 
varje gång han försökte lära Dexter att slå (knyta) den. Men 
Dexter tyckte att det var svårt nog att få ordning på sina 
egna skosnören, så han lärde sig aldrig den där ”steken”.

Morfar knöt fast repet i luftglidaren och Svarthatten 
dinglade nu nedanför, fastbunden runt midjan. Tomas 
körde motvilligt iväg med luftglidaren mot morfars hus, 
för han förstod fortfarande inte varför de skulle rädda en 
Svarthatt? Svarthattarna hade ju varit så elaka mot honom.

”Kör upp till högsta våningen, Tomas!” sa morfar.
Dexter guidade Tomas upp till morfars hustak och 

vindsförrådet, men när de kom fram öppnades inte tak-
fönstret automatiskt som det brukade göra.

”Vänta lite!” sa morfar och famlade efter fjärrkon-
trollen i jackfickan under silverdräkten. Han var helt 
genomsvettig. I all brådska hade han ju inte hunnit ta 
av sig ytterkläderna innan han tog på sig silverdräkten. 

”Ni vet vad som väntar nu, ni känner till spelregler-
na”, sa Kostroff med iskall röst och gav tecken till två 
Svarthattsbetjänter med vita förkläden, som genast klev 
fram och gjorde tecknet mot Kostroff. De backade litet 
och tog fram varsin metallstav som de förde mot ryggen 
på de hjälplösa Svarthattarna. Så snart staven nuddade 
dem fick de en elstöt och föll medvetslösa till golvet.

De pingvinliknande Svarthattsbetjänterna staplade 
sina avsvimmade före detta kollegor ovanpå varandra i 
fyra prydliga högar och kastade ett stort nät över varje 
hög. Det verkade inte vara första gången de gjorde detta. 
De drog ihop näten som om de aldrig gjort något annat 
förut, tryckte på en knapp på väggen och lät de fyra nät-
bollarna en efter en rulla nedför en lucka som öppnats i 
golvet. 

Näten färdades sedan på en rutschkaneliknande kon-
struktion, som gick hela vägen ner till första våningen, 
där några andra Svarthattar väntade vid något som 
såg ut som en ubåt. Så snart näten nått fram började 
Svarthattarna lasta på ubåten genom att trycka ner näten 
ett efter ett genom ubåtsluckan.

Snart var allt färdiglastat, och Svarthattarna torkade 
svetten ur pannan. Varje nät vägde ju minst 150 kilo, om 
man utgår ifrån att en normal Svarthatts vikt är cirka 30 
kilo.

Svarthattarna stängde ubåtsluckan och drog i en spak 
på väggen, varpå en lucka öppnades i golvet. Men denna 
gång fanns det ingen rutschkana utan ubåten lämnade 
luftskeppet rakt ut i det fria och föll 500 meter rakt ner 
i havet.

Ubåten var förprogrammerad med autopilot till Kost-
roffs arbetsläger vid Sydpolen, där de avsvimmade Svart-
hattarna sannolikt skulle få tillbringa resten av sina liv.
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Tomas nickade och pekade på sin mage. Han var också 
utsvulten. Han hade ju missat sin dagliga matranson på 
luftskeppet, men när Dexter gav Tomas en kram kändes 
det genast bättre. Deras nyvunna vänskap gjorde att de 
kände sig lite mindre hungriga och de började i stället 
tänka på allt roligt de skulle göra tillsammans.

”I morgon tar jag med dig till skolan, Tomas! Du 
kommer att älska det”, sa Dexter utan att tänka sig för 
ordentligt.

Men Tomas bara skakade på huvudet.
”Nej, det går inte Dexter. Det är därför jag har suttit 

inlåst sedan jag lärde mig prata. Apor pratar inte, alla 
kommer att bli rädda för mig.”

*

Brandkåren hade satt svartgul tejp på morfars dörr och 
låst den inifrån. Han drog en djup suck när han äntligen 
fick fram nyckeln och lyckades öppna dörren. 

Lägenheten såg ut som ett bombnedslag. Golvet i hal-
len täcktes av små vattenpölar, och det fanns fullt med 
svarta fläckar på väggar och tak i köket. Vardagsrummet 
och arbetsrummet var dock i gott skick, vilket gjorde 
morfar på bättre humör. Morfar stängde dörren efter 
sig och började städa. Han tog fram skurtrasor och 
sopborstar och satte igång. Morfar klarade inte av när 
det var ostädat, framför allt inte om han skulle laga 
mat. Snart hade han fått bort den värsta smutsen. 
Stekpannan med jambalaya såg nästan ut som en sån 
där spade som man skyfflar kol med i ånglok. Den åkte 
rakt ner i sopkorgen. 

Morfar öppnade kylskåpet och gjorde en snabb    - 
invente  ring.

”Såja”, sa han och tryckte på fjärrkontrollen, varpå tak-
luckan öppnades och Tomas gjorde sig redo att landa på 
övervåningen i morfars vindsförråd. Morfar hissade upp 
Svarthatten och tog honom runt nacken.

”Försök inga trick nu!” sa morfar till Svarthatten, som 
omedelbart svimmade av skräck. Morfar var ju osynlig 
och Svarthatten trodde att det var ett spöke när han såg 
morfars svävande glasögon.

Tomas landade luftglidaren bredvid helikoptern och 
morfar såg till att takfönstret stängdes ordentligt. Han 
ville inte ha några fler överraskningar. Morfar tog av 
sig glasögonen och knöt en vanlig råbandsknop runt 
Svarthattens händer och fötter och la honom på golvet 
bredvid luftglidaren (en råbandsknop är ungefär som en 
vanlig rosett- eller skosnöresknut, fast lite hårdare).

”Nu går du ingenstans, gubbe!” sa morfar och sprang 
ner till undervåningen för att kontrollera att ingenting 
försvunnit. Han drog en lättnadens suck när han såg att 
alla uppfinningar var kvar. Nu oroade han sig i stället för 
lägenheten. Han hade ju sett brandkåren.

”Just det, min jambalaya!” utropade morfar och ojade 
sig. ”Åh nej, hur kunde jag glömma den på spisen?!”

När Dexter fick höra ordet jambalaya var det som om 
det högg till i magen, och han kände med ens hur hungrig 
han var, trots att det var mitt i natten.

Det gjorde honom vrålhungrig att höra namnet på en 
av sina älsklingsrätter.

”Dexter, vänta här. Jag måste springa ner och kolla att 
allt är okej i lägenheten”, sa morfar och rusade iväg ner-
för trapporna.

”Morfar, vi är jättehungriga. Du måste laga mat åt mig 
och Tomas!” ropade Dexter efter morfar och hoppades 
att han hörde, för annars skulle Dexter dö av hunger.
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leende och säga ”Vassego”, fast han egentligen inte ville, så 
tappade han hela bunten med tidningar och bara gapade.

”Det är min specialomelett, och jag har stekt den till 
mig och grabbarna. Vi kom hem sent ikväll och hade helt 
glömt bort att äta middag”, sa morfar, eftersom han trod-
de att tidningsmannens förvånade ansiktsuttryck hade 
med omeletten att göra.

Men tidningsmannen såg inget annat än de tre svä-
vande tallrikarna framför sig. Tillsammans med morfars 
skratt räckte detta för att han aldrig mer skulle sätta sin 
fot i ett hyreshus mitt i natten. Han tjöt till av fasa och 
rusade med snubblande steg nerför trappan.

Den natten fick staden en tidningsutdelare mindre. 
Efter denna händelse började tidningsmannen sälja korv 
vid stadens zoo i stället. Det sägs att han brukade prata 
med djuren om sin upplevelse, för ingen människa trodde 
på honom. ”Äsch, det finns inga spöken! Du har blivit 
galen av allt nattarbete”, sa folk till honom när de hällde 
senap och ketchup på sin varmkorv.

Men tidningsmannen visste att han inte var galen. Det 
han hade sett var på riktigt!

Om morfar hade kunnat slå sig för pannan skulle han 
ha gjort det och sagt ”Just det, jag är ju osynlig!” men det 
gick inte, eftersom han höll tre tallrikar i ena handen och 
en rykande färsk morgontidning i den andra.

Han hade gärna velat ställa ner tallrikarna och trycka 
på knappen för att bli synlig igen, men omeletterna fick 
inte kallna.

Morfars blick fastnade på tidningens förstasida, och 
han blev stående en lång stund och bara stirrade.

VÄRLDSKÄND UPPFINNARE TÄNDER ELD 
PÅ LÄGENHET OCH KIDNAPPAR BARNBARN! 
POLISEN JAGAR OLSSON, stod det. Under rubriken 

”Hmm, skinka, ägg, ost, tomat och … lite lök – ja, det 
får det bli, en omelett för tre”, mumlade morfar för sig 
själv och började vispa äggen.

Som tur var fungerade spisen fortfarande. Han tog 
fram en ny stekpanna, hackade löken, skivade skin-
kan och tomaterna. Löken doftade ljuvligt i det brynta 
smöret. Snart var omeletten färdig, och morfar delade 
den på tre. Han garnerade med lite persilja innan han 
bar ut de tre tallrikarna mot hissen. ”Uppläggningen 
är halva upplevelsen, glöm inte det”, brukade han säga 
till Dexter, när de stod i köket och lagade något gott 
tillsammans.

Morfar höll tallrikarna med ena handen, som en rik-
tig servitör, och låste dörren med den andra. Men när 
han tryckte på hissknappen hörde han något nere i trapp-
huset. Vem kan det vara så här sent? tänkte han. Han 
hörde steg i trapphuset. Det var någon som närmade sig 
hastigt.

”Hallå!” ropade morfar.
”Hallå, hallå”, fick han suckande till svar, och nu såg 

morfar en mycket trött tidningsutdelare, som kom stapp-
lande i trapporna.

”Hissen funkar inte!” väste den tunnhårige, medel-
ålders tidningsmannen och flämtade efter andan.

”Jaså, oj då, då kommer väl maten att kallna innan jag 
hinner upp till grabbarna med den”, sa morfar, och kom 
genast på att han behandlade Tomas som en människa. 
Men det var väl inte så konstigt med en apa som pratade 
och betedde sig som en människa och – ja, kanske till och 
med bättre än en människa.

Nu skymtade tidningsmannen i trappan. Han tog fram 
en dagstidning och sträckte fram sin arm för att ge den 
till morfar, men när han lyfte huvudet för att le ett krystat 
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”Åh, förlåt, tack så mycket för maten!” sa Tomas ur-
säktande och strök med handen över magen. ”Det var 
den godaste omelett jag någonsin ätit!” (Och den första, 
för han hade ju inte ätit omelett förut.)

Dexter höll med Tomas.
”Tack, morfar, du överträffade dig själv! Jag trodde att 

jag skulle äta upp tallriken, så gott var det!” sa Dexter 
och försökte göra morfar på glatt humör.

Men ingenting hjälpte. Morfar var fortfarande lika tyst. 
”Vad har hänt, morfar? Berätta!” frågade Dexter oro-

ligt och försökte få tag i morfars osynliga hand.
Men just när morfar skulle säga något hördes ett märk-

ligt ljud. Det var ett svagt surrande som blev allt starkare. 
Det kom från hans dator.

Morfar skyndade sig fram till datorn och slängde på 
sig hörlurarna. Det var en märklig syn att se de svävande 
hörlurarna framför datorn.

”Hallå, C-G till Måsen, C-G till Måsen! Kom!” halv-
skrek morfar.

”Måsen till C-G, Måsen till C-G. Kom! Jag trodde ald-
rig att du skulle svara. Är alla oskadda? Berätta vad som 
hänt”, svarade en skrovlig röst från andra sidan.

Så berättade morfar allt från början till slut. Och de 
pratade länge, länge ... så länge att Dexter och Tomas 
snart somnade mitt på golvet. Dexter sov skönt med hu-
vudet på Tomas lurviga päls.

Svarthatten vred på sig på övervåningen och försökte 
förgäves jaga bort fåglarna i sömnen. Han drömde en 
mardröm om att han fortfarande satt fastbunden i kyrk-
tornet och blev attackerad av några stora fåglar.

Kyrkklockan slog så småningom fem gånger och de 
första solstrålarna letade sig fram genom det stora tak-
fönstret vid vindsförrådets övervåning. Solen lyste upp 

fanns ett foto på tant Jansson. ”Han har blivit galen! 
Mina hundar mår inte bra av det här!” Rigmor Jansson, 
79, granne och hundägare.

Och nedanför var det en bild på morfar från en fest, 
då han stod på bordet och grimaserade. Det var från den 
gången när morfar blev nominerad till Nobelpriset och 
bjöd alla grannar på middag.

”Kostroff”, fnös morfar, och kastade tidningen ifrån 
sig.

När morfar gick upp för de fem trapporna till vindsför-
rådet med händerna fulla av tallrikar snurrade tankarna 
i hans huvud.

Hur skulle han ta sig ur det här?
Han såg framför sig hur journalister flockades utanför 

huset och hur han fördes bort i en polisbil.
Nej! Det får inte hända! tänkte han och ökade farten.
När morfar kom tillbaka till vindsförrådet satt Dexter 

och Tomas på golvet och skrattade. De hade så roligt att 
de hade glömt bort att de var hungriga, men när de såg 
de tre svävande tallrikarna rusade de fram mot morfar 
och grep tag i varsin omelett-tallrik. De brydde sig inte 
om att omeletten var kall, den smakade ljuvligt. Dexter 
och Tomas glufsade i sig hela omeletten som om de ald-
rig hade sett mat förut, och glömde helt och hållet bort 
morfar.

När de var klara och bokstavligt talat hade slickat sina 
tallrikar rena, såg de båda på varandra och brast ut i ett 
gapskratt. De var jättetrötta och då är det ju lätt att skrat-
ta åt vad som helst.

”Vi pratade om hur det skulle vara om Tomas följde 
med mig till skolan”, sa Dexter och fnissade.

Men morfar svarade inte. Dexter och Tomas förstod 
att han var bekymrad över något.
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Det var ingen vacker syn de möttes av däruppe. 
Svarthatten hade gjort febrila försök att ta sig loss med 
alla mål och medel och han låg och ålade sig på golvet 
som en mask.

”Äntligen! Jag trodde aldrig att ni skulle komma hit 
och hjälpa mig”, gnydde Svarthatten och lät genast lite 
mindre ängslig.

”Varför skulle vi släppa loss dig? Hur kan vi lita på dig?” 
frågade Dexter med vuxen röst och följde Svarthattens 
rörelser med blicken.

Svarthatten, som höll på att sprängas i tusen bitar av 
kissnödighet, drog en djup suck och tittade på Dexter. 

”Snälla, släpp loss mig, jag måste få gå på toaletten 
nu!” sa Svarthatten och såg uppgivet på Dexter.

Nu såg Svarthatten Tomas och ryckte till av förvåning.
”Är du här?”
Tomas tittade noggrant på Svarthatten och utbrast: 

”2122? Är det du?”
”Ja, vem annars? Släpp loss mig! Du vet ju att jag inte 

kommer att skada någon.”
”Hur känner du Svarthatten?” frågade Dexter.
”Åh, Dexter, det är en lång historia. Han tillhör en av 

de ’snälla’ Svarthattarna. Jag förklarar för dig sen”, sva-
rade Tomas och lossade repen runt Svarthattens händer 
och fötter. 

Morfar och Dexter tvekade.
”Är du säker på att du vet vad du gör?” frågade morfar.
Men innan de visste ordet av var Svarthatten på fötter 

och sprang blixtsnabbt ner för trappan.
”Var är toaletten?” skrek han och rusade fram och till-

baka på undervåningen.
”Var ääär toaletten?” gallskrek han till slut förtvivlat, 

när han inte hittade någon dörr med WC-skylt på.

Svarthattens likbleka ansikte, varpå han började nysa 
okontrollerat.

Morfar, som precis var klar med sitt samtal med Måsen, 
tittade upp mot övervåningen. Visst, ja, honom hade jag 
ju glömt.

”Släpp loss mig!” ropade den sömndruckne Svarthatten 
från övervåningen. ”Det gör ont! Jag måste gå på toalet-
ten!” fortsatte han med den ynkligaste och gnälligaste 
röst som morfar någonsin hade hört.

Morfar gick fram och ruskade om Dexter.
”Vakna, Dexter, vi måste ge oss av, det är bråttom!”
Men Dexter bara vände på sig och kramade om Tomas 

som om han vore en nallebjörn.
”Dexter!” skrek morfar och skakade om Dexter så att 

han tappade greppet om Tomas.
”Är klockan halv åtta?” sa Tomas klarvaken och satte 

sig upp och gnuggade sig i ögonen.
Dexters huvud föll till golvet med en duns.
”Aj, aj, aj!” sa Dexter och tog sig om huvudet, men 

satte sig genast upp och såg sig omkring.
”Är klockan halv åtta?” upprepade Tomas och stir-

rade ut i tomma intet. ”Jag får min frukost halv åtta varje 
morgon, bestående av två bananer, ett stort glas kokos-
mjölk och en apelsin.”

”Tomas, du är här hos oss nu, du är inte på luftskeppet 
längre. Du är fri!” sa Dexter.

Nu fortsatte gnällandet från övervåningen.
”Jag kissar på mig snart, släpp loss mig, jag lovar att 

inte göra något dumt!”
Dexter och Tomas blev genast klarvakna och tittade på 

varandra med glimten i ögat.
De reste sig och gick raka vägen uppför trappan till 

övervåningen, tätt följda av morfar.
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12. Kostroffs träningsläger
svarthatten tog av sig hatten, drog fram en vit näsduk 
ur fickan och torkade sig i pannan.

”Puh, om det bara inte vore för att jag är så höjdrädd”, 
sa han och tittade på sin hatt. ”Det var det jag hade allra 
svårast för under mina år i träningslägret. Varje gång vi 
skulle göra övningar uppe i luften låtsades jag vara sjuk, 
men det gick inte, för vakterna har en speciell mätare som 
visar om man är sjuk på riktigt eller inte genom att lysa i 
ögonen, och jag blev alltid avslöjad.”

Det var oklart om han pratade för sig själv eller med de 
andra, som nu hade samlats på nedre våningen.

”Inget hjälpte. Jag blev bara mer och mer höjdrädd 
varje gång de kastade ner mig i den långa gummilinan, 
där jag flög upp och ner som en jojo.”

”Hade ni ’bungy jump’ på det där lägret?” frågade Dexter.
Men Svarthatten svarade inte. Han bara stirrade på sin 

hatt.
”Var ni många på det där lägret?” frågade Dexter, som 

inte gav sig utan verkligen ville ha ett svar.

”Svarta dörren till höger om utgången!” skrek morfar, 
som förstod hur det kändes. Han mindes den gången han 
satt inlåst i en hiss i tio timmar. Det önskade han verkli-
gen ingen. Efter ett halvt dygn utan toalettbesök är man 
så kissnödig att det nog inte finns mycket som är värre 
än det.

Svarthatten hittade äntligen rätt och det blev tyst en 
stund. ”Tack!” ropade han och spolade. ”Jag trodde jag 
skulle dö av kissnödighet.”

Dexter och Tomas sprang genast ner, tätt följd av 
morfar.

Svarthatten kom ut från toaletten och satte sig i en stol 
och pustade ut.

”Jag heter 2122, tack för att ni talade om var toaletten 
låg.”
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”Nummer?” frågade Dexter.
”Schh!” viskade Tomas och knuffade till honom. ”Låt 

honom berätta klart, stör honom inte nu!”
”Alla som föds där nere får ett nummer. Mitt num-

mer är 2122 för att det föddes tvåtusenetthundratjugo-
ett nummer före mig”, svarade Svarthatten och fortsatte. 
”Den första uppgiften vi fick var att sortera glasstenar i 
påsar. Vi satt i en stor sal vid ett långt bord. Det var säkert 
20 andra nummer som satt där tillsammans med mig. Vi 
fick en vit plastbunke med glasstenar i olika storlekar. En 
gång i timmen fick vi gå iväg till ett annat rum med våra 
påsar. Om vi hade varit duktiga och stoppat rätt stenar i 
rätt påse fick vi någonting gott som belöning, men om vi 
hade gjort fel fick vi en elstöt. Det var så man lärde sig att 
göra rätt. Jag minns klockan på väggen. När den slog nio 
började vi och när den slog fem slutade vi för dagen. Den 
som lyckats bäst fick pris vid middagen. Alla nummer åt 
middag tillsammans i en jättestor sal. Vi var 2 973 styck-
en som åt samtidigt – och det var alldeles knäpptyst.”

Nu var Dexter tvungen att avbryta 2122.
”Menar du på allvar att 3 000 personer satt knäpp-

tysta och åt mat?” Tanken på det hade fått Dexter att 
glömma sin rädsla och sluta stamma.

”Ja, 2 973”, svarade 2122 lugnt.
”Vilken mat var det då? Det måste väl ha varit nå-

got väldigt gott?” undrade Dexter, som fortfarande inte 
kunde tro sina öron. Han visste ju hur stökigt det kunde 
vara med bara 10–12 barn runt matbordet på förskolan, 
så hur nästan 

3 000 personer kunde sitta helt tysta var helt obegrip-
ligt för honom.

Tomas knuffade återigen till Dexter och försökte få ho-
nom att sluta störa. 

Då tog Svarthatten av sig sina solglasögon och tittade 
på Dexter.

”2 973 stycken. Vi var 3 000 från allra första början 
– maxkapacitet. Men efter introduktionsdagen försvann 
sju spårlöst och ytterligare 20 blev skickade till arbetslä-
ger. De blev D-klassificerade.”

Dexter skrek till av fasa, men inte på grund av det 
Svarthatten berättade. Det var blicken Svarthatten gav 
honom som fick honom att stelna till av skräck. Detta 
var nog en av de otäckaste saker Dexter någonsin sett. 
Svarthattens ögon var helt blodröda och hade bara en 
liten, smal, svart pupill!

”Ja, jag vet”, sa Svarthatten och tog på sig solglasögo-
nen igen. ”Det hände på Kostroffs träningsläger. När jag 
inte ville se på när mina kollegor torterades, hällde de 
syra i mina ögon som först gjorde mig blind i tre dagar, 
och när jag återfick synen var mina ögon helt röda.”

Nu förstod alla att Svarthatten, eller 2122 som han ju 
hette, inte var ett hot längre. De tyckte synd om honom 
och satte sig alla tre på golvet framför honom.

”Berätta för oss om det där lägret”, sa Tomas.
”V-vad ä-är D-klassificerad?” stammade Dexter 

fram. Han var fortfarande skakad efter den oväntade 
skräckupplevelsen.

”D står för dysfunktionell, och det innebär att man 
inte är kapabel att arbeta, att man inte kommer att klara 
av jobbet helt enkelt”, svarade 2122 och såg ner i gol-
vet. ”Klassificerad betyder att man tillhör en grupp. Så 
D-klassificerad betyder helt enkelt att man tillhör en grupp 
som inte kan jobba, sådana som inte behövs längre.”

”Jag var bara tre år när jag började i träningslägret. 
Jag föddes i underjorden tillsammans med tusentals an-
dra nummer”, sa 2122 och tog på sig hatten igen.
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”Förlåt, det var inte meningen”, sa morfar och försök-
te bli synlig igen, men osynlighetsbältet verkade ha hakat 
upp sig. Det gick inte att bli synlig!

Svarthatten fortsatte sin berättelse utan att svara på 
morfars fråga:

”Det fanns olika lådor man skulle stoppa de färdiga 
stenarna i, och lådorna hade samma form som stenarna. 
En låda var triangelformad, en annan låda var rund, och 
så vidare. Precis som i den första salen så skulle man gå 
iväg med stenarna en gång i timmen till ett annat rum och 
lämna sin låda till en vakt, som räknade varje sten och 
fyllde i ett papper. Sedan gick vakten iväg till ett löpande 
band med stenlådan. Medan vakten var borta fick man 
vänta och det var jätteläskigt. Om man hade stoppat fel 
sten i lådan började det tjuta förskräckligt vid det löpan-
de bandet och en röd blinkande lampa tändes på väggen. 
Då visste man vad som väntade …”

Svarthatten suckade djupt och tog en paus. Han var 
märkbart tagen och berörd. Dexter och Tomas satt på 
helspänn. Svarthatten fortsatte:

”Första veckan tjöt det hela tiden. Alla gjorde fel. Som 
straff fick vi gå in, en efter en, i ett mörkt, knäpptyst rum 
som var kallt och fuktigt och där det sprang omkring råt-
tor och insekter på golvet. Alla grät och skrek av skräck. 
Kostroff visste väl att det är något av det otäckaste ett 
barn kan tänka sig.”

Morfar bet ihop tänderna och knöt nävarna. Det vär-
sta han visste var folk som torterade små barn. Det spe-
lade ingen roll om det var Svarthattsbarn eller inte – barn 
som barn.

”Efter det där var det ingen som någonsin gjorde fel 
längre. Alla var livrädda för att hamna i det mörka rum-
met. Ingen av oss sov någonting under flera veckor. Alla 

2122 stirrade uttryckslöst på Dexter innan han fort-
satte sin berättelse. Han brydde sig inte om att besvara 
Dexters fråga:

”Vi satt alltid i olika grupper och fick olika sorters mat. 
De yngsta, det vill säga treåringarna, fick alltid någon 
sorts färgglad gröt, och de äldsta fick en rå köttbit eller 
rå fisk med grönsaker. I varje grupp var vi 200 personer, 
alltså 200 treåringar, 200 fyraåringar, 200 femåringar 
och så vidare ända upp till 12-åringar. När man fyllde 12 
år var man klar och fick lämna träningslägret. Ni förstår, 
det var inte maten som gjorde att man satt tyst. Alla var 
rädda för att bli bestraffade.”

Dexter tänkte på de äldsta Svarthattarna, som åt rått 
kött till middag – usch!

”När jag var fem år fick jag andra arbetsuppgifter och 
blev förflyttad till en annan sal. Då förstod jag varför jag 
hade stoppat glasstenarna i de där påsarna. För i den andra 
salen skulle man ta ut glasstenarna igen från påsarna och 
titta på dem i förstoringsglas. Det var jätteroligt! Första 
veckan i alla fall … När man hade tittat på en glassten i 
sitt förstoringsglas skulle man rita på stenen med en tusch-
penna. Vi hade en bild framför oss på bordet, som visade 
hur Kostroff ville ha de olika stenarna. Det fanns åtta olika 
former, och vi skulle bestämma vilken form som passade 
bäst för varje sten, för när vi var klara med vårt arbete 
skulle stenarna skickas vidare till en annan sal, där de skul-
le skäras och slipas enligt den form som vi bestämt.”

”Var det diamanter?” frågade osynlighetsmorfar och 
skrämde de andra.

”Du får inte skrämmas så där, morfar!” sa Dexter.
”Schh! Stör inte nu då, låt honom berätta klart. Det är 

ju jättespännande!” sa Tomas och suckade och vände sig 
otåligt mot 2122.
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När han blev utsläppt kramade han om henne så hårt 
och länge att de andra förskolefröknarna nästan fick 
ta bort honom med våld. Gröten smakade himmelskt, 
Dexter åt fyra tallrikar. Tänk hur annorlunda man såg 
på livet när man hade varit med om något obehagligt …

”När jag fyllde sju år blev jag förflyttad till huvudbygg-
naden och Kostroffs träningsläger”, fortsatte Svarthatten. 
”Då fick jag veta sanningen om glasstenarna.”

2122 stirrade framför sig i tomma intet.
”Glasstenarna var diamanter från Kostroffs gruvor, 

som han behövde för att kunna bygga upp sin rymd-
värld. Vi fick besöka en av gruvorna, och där möttes vi av 
en fruktansvärd upptäckt. I gruvorna jobbade tusentals 
nummer.”

Svarthatten blev allvarlig.
”Vi trodde att de som hamnat i gruvan var där för att 

de misskött sig, men de hade blivit T-klassificerade.”
”Vad är T-klass …?” frågade Dexter men blev genast 

avbruten av 2122.
”T står för 30, och man blir T-klassificerad när man 

fyller 30 år. Kostroff tycker att man är för gammal när 
man har fyllt 30 och vill inte att man ska jobba längre 
då.”

”Varför inte?” frågade Dexter förvånat. Morfar hade 
ju sagt att han aldrig tänkte sluta jobba, och han var över 
60 år.

Men Svarthatten verkade inte vilja prata om det. 
”Träningslägret gjorde att man kände sig viktig, att 

man var en del av någonting större. Vi samlades varje 
morgon klockan 06:00 i stora salen för att lyssna på 
Kostroff. De nummer som varit extra duktiga under trä-
ningen fick sina nummer upplästa, och alla applåderade. 

drömde mardrömmar om det mörka rummet. Under de 
kommande två åren tjöt lampan aldrig mer.”

Dexter förstod vad Svarthatten menade, för han mindes 
en gång då fröken på förskolan glömde bort Dexter, när 
han lekte kurragömma med en osynlig låtsasvän i snickis.

Så här gick det till … 

Dexter, som bara var fem år då, hade suttit gömd i över en 
halvtimme just när det var stängningsdags på förskolan. 
Mamma var sen som vanligt. Oftast brukade förskolefrö-
ken ringa till mamma och be henne hämta honom, men 
denna gång glömde både fröken och mamma bort Dexter, 
så han blev sittande inlåst i snickis hela natten!

När mamma var mitt inne i något viktigt jobb var det 
som om hon var på en annan planet. Hon varken såg eller 
hörde något annat än sitt jobb. Dexter hade vant sig vid 
det och tyckte att det var helt okej, men den där natten på 
snickis var det värsta han någonsin varit med om.

Förutom att han inte fick någon middag eller kvälls-
macka, så tvingades han sova på golvet med två snick-
arförkläden som kudde och några svarta sopsäckar som 
täcke. Innan han över huvud taget kunde tänka tanken 
på att sova grät han tröstlöst i över en timme. Trots att 
han hade lampan tänd hela natten var det superläskigt, 
för det var ju så tyst och ensamt där. Tiden går så otroligt 
långsamt när man är ensam och det är helt tyst.

Men till slut lyckades han äntligen somna och sov ända 
fram till morgonen, då han väcktes av gnisslet från för-
skolegrindarna. Trots att Dexter verkligen avskydde den 
tjocka förskolefröken som brukade öppna på morgonen 
och koka äcklig gröt till alla barn, så var hennes skorran-
de röst vid förskolegrinden den morgonen det ljuvligaste 
han någonsin hört.
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”Varsågod”, sa morfar och gav flaskan till Svarthatten, 
som drack upp allt på en gång och torkade sig om 
munnen.

”Aah, det där satt fint!” utbrast Svarthatten förnöjt 
innan han lutade sig framåt för att fortsätta sin berättelse 
om träningslägret. ”Fem år – vi tvingades träna dag ut 
och dag in i fem år utan en endaste vilodag, innan vi blev 
färdigutbildade soldater. Kostroff kallade oss så.”

”Berätta mer om vad ni fick göra på det där lägret. Fick 
ni skjuta med pistol?” frågade Dexter och började tänka 
på Agent Rex igen. Tomas hyschade igen och gjorde teck-
en åt Dexter att vara tyst.

Svarthatten suckade åt Dexters fråga. Han verkade ha 
något viktigare att berätta.

”Efter samlingen varje morgon fick vi alltid träna två 
timmar i en gymnastiksal. Vi fick hoppa på studsmattor, 
göra volter, klättra uppför höga rep och sedan hade vi 
en tävling i 100-meterslöpning och kampsport. Kostroffs 
mål var att alla skulle lära sig springa lika snabbt som 
världsmästaren och få svart bälte i karate och jujutsu. Till 
slut slutade man tänka, man bara gjorde som man blev 
tillsagd. Vi kände oss oövervinneliga och betydelsefulla, 
som om vi var utvalda att ”rädda världen”. Kostroff pra-
tade om det hela tiden – att han tränade oss för att vi 
skulle vara hans armé i Nya Världen, och att den som 
skötte sig hade chans att bli chef över en hel stad i rym-
den. Men då visste vi ju inte att alla som hade fyllt 30 år 
skulle sluta sitt liv som gruvarbetare.”

Svarthatten såg på sina nyfunna vänner och suckade 
djupt.

”Jag fyller 30 år nästa vecka.”
 

Det var en härlig känsla. Vi fick höra de senaste nyhe-
terna om rymdprojektet, och det kändes som om vi alla 
samarbetade för någonting bra.”

Svarthatten log för en stund, men blev genast allvarlig 
igen.

”Samlingen avslutades alltid med att Kostroff läste 
upp de nummer som hade misskött sig. Som ett var-
nande exempel fördes de fram, en efter en, för att få sitt 
straff.”

Dexter drog efter andan och Tomas höll genast för öro-
nen, han vågade inte höra mer.

”Kostroff tvingade alla nya nummer att följa med och 
se på när de andra fick sitt straff i tortyrkammaren”, fort-
satte 2122.

”Var det då du fick röda ögon?” frågade Dexter med 
skräckblandad nyfikenhet.

”Ja, jag kämpade emot, för jag tål inte att se lidande. 
Kostroff ville att vi skulle bli okänsliga för sorg och lidan-
de, men hur mycket han än försökte så lyckades han inte 
med mig”, svarade 2122 och verkade genast lite stolt.

Morfar och Dexter började tycka om den här 
Svarthatten. Han verkade ju snäll!

”Vill du ha någonting att dricka?” frågade morfar, och 
skrämde återigen allesammans. Det verkade svårt att 
vänja sig vid osynliga personer i sällskapet.

Morfar försökte återigen bli synlig, men utan framgång.
”Ja, tack, vad finns det?” frågade Svarthatten.
”Drickyoghurt kanske?” svarade morfar.
”Nej, jag får ont i magen av mjölkprodukter”, svarade 

Svarthatten. ”Jag tål inte laktos, magen sväller upp då.”
”Bubbelvatten, fruktjuice eller grönsaksjuice, då?”
”Grönsaksjuice blir bra”, svarade Svarthatten.
Plötsligt kom en juiceflaska svävande i luften.
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Morfar var upprörd. Dexter och Tomas såg sorgset på 
varandra, men 2122 kände sig ganska väl till mods. För 
det var kanske första gången i hans liv som han kände att 
någon verkligen brydde sig om honom.

”Nej, morfar!” skrek Dexter bestämt. ”Vi kan visst lita 
på 2122. Du kan väl bara hitta den där sändaren och 
plocka ut den?”

”Dexter, Dexter, du är fortfarande ett barn. Om du 
bara visste hur mycket jag har kämpat i hela mitt liv för 
att bevara mina hemligheter för Kostroff. Jag tänker inte 
låta dina känslor för en apa och en Svarthatt förstöra 
hela mitt projekt!” sa morfar och skakade på huvudet.

Tomas blev ledsen. Han tyckte inte om att bli kallad 
för apa. Han hette Tomas – kunde morfar inte begripa 
det?

Och Dexter tyckte inte om att bli kallad för barn. Alla 
vuxna sa så där, och det kändes så sårande.

Dexter hade aldrig upplevt morfar så arg som nu. Han 
trodde inte ens att morfar kunde bli arg på riktigt. Han 
var ju alltid snäll! Nu krävdes någonting utöver det van-
liga för att övertala morfar. Dexter tänkte så det knakade. 
Men Tomas hann före. Plötsligt harklade han sig och tog 
till orda:

”Bäste morfar, Carl-Gustav Olsson, jag kanske bara är 
en apa som inte vet mer än en vanlig apa vanligtvis vet, 
men innan du bestämmer dig för att skicka tillbaka mig 
till Kostroff vill jag att du ska veta att jag, Tomas, som en 
gång var en vanlig apa, men som genom Kostroffs expe-
riment blev en ovanlig, talande apa, aldrig någonsin mer 
kommer att låta mig fångas av någon. Jag dör hellre än 
slutar mitt liv i fångenskap! Sedan jag har lärt känna ditt 
barnbarn, Dexter Olsson, har jag insett att livet måste 
levas med vänner.”

13. Rex
det blev knäpptyst i rummet. Alla stirrade på Svart-
hatten. Skulle han verkligen sluta sitt liv som slav i 
Kostroffs diamantgruvor?

Dexter, som började gilla 2122, kände nu hur det 
bubblade till i hans inre. Det fick inte hända! Hur skulle 
de rädda honom? 

Tomas verkade också lika bekymrad, för snart sa han:
”Du ska inte hamna i den där dumma gruvan. Följ med 

oss i stället!”
Dexter var inte sen att stämma in: ”Ja! Stanna med oss! 

Du får inte låta Kostroff förstöra ditt liv!” 
Men morfar suckade djupt: ”Hur kan vi lita på en ta-

lande apa och en Svarthatt? Du vet inte vad som står på 
spel, Dexter! Om Kostroff får tag i mina uppfinningar 
är det slut med världen! Vi kan inte lita på någon! Både 
Tomas och 2122 måste tillbaka till Kostroff. De har sä-
kert någon sändare som gör att Kostroff vet exakt var 
de är just nu. Svarthattarna kommer att jaga dem tills de 
hittar oss allihopa! Använd ditt sunda förnuft, Dexter!”
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Svarthattar och djur – ja, till och med sina ägodelar med 
såna sändare, för att alltid veta var de är någonstans.”

Både Tomas och 2122 sträckte nu fram sina händer.
”Hjälp oss att bli av med våra sändare, så lovar vi att 

bevara dina hemligheter för resten av våra liv”, sa Tomas 
och knuffade till 2122 lite grann.

”Ähum, ja, snälla, lita på oss, hjälp oss, så ska vi hjälpa 
dig!” bönföll 2122 och föll till och med ner på knä.

Morfar skakade på huvudet, suckade djupt flera gång-
er och kliade sig i håret.

Det blev tyst en lång stund.
Dexter såg på Tomas med tårfyllda ögon. Tomas gny-

dde och försökte gråta som Dexter, men det gick inte, för 
en skillnad mellan människor och djur är att djur inte 
kan gråta.

”Snälla!” stönade Tomas och böjde ner sitt huvud.
Allt det här blev för mycket för morfar. Han hade ju ett 

stort hjärta och avskydde att se folk ledsna. ”Okej, ni får 
väl stanna då!”, sa han därför till slut med en djup suck.

Dexter, Tomas och 2122 jublade och dansade omkring 
tillsammans i rummet.

”Såja, lugna ner er nu, vi måste få bort de där sändarna 
så fort som möjligt och ta oss härifrån. Vi är inte säkra här”, 
sa morfar och tittade på klockan. Det var redan morgon.

Polisen kan komma när som helst! tänkte han och föste 
Tomas och 2122 närmare ljuset. ”Visa mig era händer 
igen. Vänta här!”, sa han och försvann nerför trapporna.

Inom kort kom en konstig apparat svävande genom 
luften.

”Vad är det där?” frågade Dexter.
”Det är egentligen någonting som jag har uppfunnit 

för att hjälpa hundar som svalt aptitliga föremål som inte 
är till för att ätas”, svarade morfar.

Dexter kippade efter andan och blev röd om kin-
derna. Tomas var ju jättebra på att prata! Inte ens 
Dexters svensklärare i skolan skulle kunna prata vack-
rare. Morfar var minst lika häpen som Dexter. Tomas 
fortsatte:

”Innan jag träffade Dexter hade jag inte en enda vän. 
Jag visste inte hur det känns att ha vänner. Nu när jag 
äntligen har hittat en vän, tänker jag inte ge upp det för 
någonting i hela världen! Jag tror att det jag upplever är 
vad ni människor kallar för lycka. Och nu när jag kän-
ner så, så förstår jag också att det liv jag levde förut var 
meningslöst och mörkt. Nu vill jag leva mitt liv tillsam-
mans med vänner och inte som en fånge!”

Morfar var mållös. I sitt hjärta skämdes han nu för att 
han varit så hård.

”Jag också! Jag vägrar att sluta mitt liv som fånge!” 
utbrast 2122.

Tomas fortsatte sitt försvarstal: (Tomas var inte bara 
klok utan också envis, och den kombinationen gör att 
man oftast får som man vill.)

”Och vad gäller Kostroff och din oro för att vi (Tomas 
vände sig mot 2122 och tog honom i handen) skulle välja 
att avslöja någonting för honom, så svär jag vid min vän-
skap till Dexter, ja, vid mitt liv, att jag aldrig kommer att 
nämna något om dina uppfinningar för en enda levande 
varelse. Du måste tro på oss!”

”Snälla morfar! Du måste låta dem få stanna hos oss!” 
skrek Dexter.

Tomas vände sig mot morfar, eller snarare åt det håll 
morfars röst kom ifrån (för han var ju fortfarande osyn-
lig), och sträckte fram sin hand.

”Jag har en sändare under huden på min vänstra hand. 
2122 har det också. Kostroff programmerar alla sina 
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i apparaten och en liten datorskärm vecklade ut sig mitt 
på den.

”Vad är det där?” frågade Dexter och pekade på dator-
skärmen. Den flimrade till och visade något som såg ut 
som en gyttjepöl med prickar som rörde sig. Men en prick 
var större än de andra, nästan som en liten boll. Dexter 
följde ”bollen” med blicken och gapade av förvåning.

2122 såg helt förskräckt ut.
Morfar arbetade intensivt.
Tomas kippade efter andan. Snart var det ju hans tur, 

och han var jätterädd.
”Jag lokaliserar sändaren inuti handen med hjälp av 

en röntgenkamera som finns i den här”, sa morfar och 
lyfte upp handtaget, varpå bollen genast försvann från 
skärmen. ”Skärmen visar en röntgenbild av hur det ser ut 
inuti handen”, fortsatte morfar och förde handtaget mot 
2122:s hand igen. ”Den lilla bollen du ser där mitt på 
skärmen är Kostroffs sändare.”

Morfar ritade en prick med en svart tuschpenna på 
platsen där sändaren satt och tryckte sedan på några 
knappar på apparaten. Det rasslade till och en lucka öpp-
nades på apparatens framsida.

Morfar stack ner händerna i lucköppningen och när 
han tog upp dem igen kom det fram två gula handskar.

Äntligen kunde man se en del av morfar (han var ju 
fortfarande osynlig), men frågan är om det var bra eller 
dåligt, för både Tomas och 2122 var vettskrämda vid det 
här laget, och de svävande gula handskarna gjorde inte 
saken bättre. 

Inuti handskarna syntes några blå glödande trådar.
”Stå still nu!” skrek morfar. ”Om du rör dig kan jag 

skada dig. Det är livsfarligt!” fortsatte han och förde de 
blå trådarna mot 2122:s hand.

”Som vad då, till exempel?” frågade Tomas.
”Skruvar, Legobitar, stenar, kottar, leksaker, persiko-

kärnor. Om du bara visste hur många konstiga saker hun-
dar kan svälja. Hundens mage tål väldigt mycket, men 
ibland måste man operera för att hunden inte ska ta ska-
da. Jag vet hundar som efter operationer tvingas ha mun-
korg på sig utomhus resten av livet för att inte svälja fler  
konstiga saker”, sa morfar och mixtrade med apparaten.

Tomas funderade en stund.
”Ja, ja, jag vet. Det där hände mig också! Innan Kostroff 

gjorde mig smart, alltså innan jag kunde prata, så svalde 
jag en diamant, som en av de yngsta Svarthattarna gav 
mig i smyg. Den såg så god ut. Jag slickade på den länge 
och sen svalde jag den, eftersom det inte gick att bita i 
den”, bekände Tomas lite skamset och iakttog den kon-
stiga apparaten som svävade fritt i luften.

”Ja, diamant är det hårdaste naturligt förekommande 
material som finns på jorden, så det är ju inte konstigt att 
den inte gick att bita i”, sa morfar.

”Mmm”, sa Tomas. ”Det gjorde jätteont att bajsa ut 
den.”

”Hi, hi, men du fick ju ut den i alla fall!” fnissade 
Dexter.

2122 skrattade också. Tomas skämdes.
”Sluta skratta och stå still nu!” sa morfar.
Det verkade som om apparaten var igång nu, för en röd 

lampa blinkade med jämna mellanrum mitt på apparaten.
Inom kort upphörde de röda blinkningarna och det 

lyste grönt. Morfar tog tag i ett löstagbart handtag som 
satt på apparaten och förde det mot 2122:s hand.

Apparaten, som såg ut som en fyrkantig plåtburk, var 
förbunden med handtaget genom en tjock koppartråd. 
När handtaget nuddade vid 2122:s hand rasslade det till 
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Men Tomas var inte rädd längre. Han bara sträckte 
fram sin hand och morfar var klar på några sekunder. På 
något sätt hade Tomas lyckats övervinna sin rädsla och 
kände sig till och med lite stolt över sig själv.

”Bra jobbat, Tomas, så ska det se ut!” sa morfar och 
klappade honom på axeln.

2122 blev lite ledsen, för han kände sig dum, men 
Tomas gick genast fram och tröstade honom. ”Det är 
ingen fara 2122, nu är vi fria!”

”Förresten, vi kan väl inte fortsätta att kalla honom för 
2122 längre, nu när han är en del av oss?” sa Dexter och 
såg på Tomas.

”Du har rätt Dexter, 2122 måste få ett namn!” sa 
Tomas och gav 2122 en vänskaplig knuff.

”Men jag heter ju 2122. Varför behöver jag ett annat 
namn? Vad spelar det för roll egentligen?”

”Nej, du ska få ett riktigt namn!” svarade Dexter och 
försjönk i tankar. Kanske Peter? Anders … Erik eller 
Sven? Nej, inget sådant vanligt namn dög för 2122. Det 
skulle vara ett namn som visade på hans stora hjärta och 
mod att stå upp för det som är rätt.

”Jo, nu kom jag på det!” skrek Dexter. ”Du ska heta 
REX!”

”Varför det?” frågade 2122 och stirrade på Dexter.
”Har du inte sett Agent Rex-filmerna?” frågade Dexter.
”Vad, film? Det är förbjudet att se på tv! Kostroff säger 

att tv-tittande människor är det värsta han vet och att det 
inte finns något dummare än att slösa bort sitt liv framför 
en skärm”, sa 2122 och såg ner i golvet.

”Vad? Har du aldrig tittat på tv?” frågade Dexter och 
gapade av förvåning. ”Okej, men det spelar ingen roll, du 
ska i alla fall heta Rex, och när vi kommer ut härifrån ska 
vi gå på bio, och då ska jag lära dig allt om Agent Rex, 

”Det är kall laser. När de båda strålarna möts vid 
pricken på din hand uppstår en reaktion som gör att 
sändaren löses upp inuti handen och tas upp i kroppens 
ämnesomsättning, och alltså kommer ut när du går på 
toaletten”, sa morfar och väntade på att 2122 skulle 
lugna ner sig.

Men 2122 skakade som ett torrt asplöv: ”M-m-m-m-en,  
är d-d-du s-s-säker p-på att det inte gör ont?” stammade 
han och stirrade vettskrämt på de gula handskarna som 
var på väg mot hans hand.

”Ja, ja, det kanske sticker till lite, men det går så fort 
att du inte ens hinner blinka!” svarade morfar.

”Nej, neej! Jag vill inte”, gnydde 2122.
”Skärp dig! Om du vill stanna hos oss måste vi få bort 

sändaren!” sa morfar och höjde rösten. Och det verka-
de ha effekt på 2122, för nu blev han genast lugn och 
tyst. Tanken på att återvända till Kostroff fick honom att 
glömma all rädsla.

De två laserstrålarna möttes ovanför pricken på 2122:s 
hand och sakta men säkert kunde man se att bollen för-
svann från datorskärmen.

”Titta! Den är borta!” skrek Dexter.
”Men vad hände med den? Hur kommer den ut ur 

kroppen egentligen?” frågade 2122 och såg besvärad ut.
”Oroa dig inte!” sa morfar. ”Det löser sig av sig självt. 

Den kommer ut när du går på toaletten nästa gång.”
”Men gör det inte ont?” frågade 2122 och kände sig 

illa till mods.
Dexter och Tomas skrattade. Men Tomas blev genast 

allvarlig igen när han tänkte på hur det hade gått den där 
gången med diamanten och att det snart var hans tur.

Morfar tittade på klockan och vände sig mot Tomas.
”Sluta skratta nu! Kom hit, nu är det din tur!”
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14. Tornraketen
”vi måste skynda oss. Mina vänner i Motståndsrörelsen 
väntar på oss. Polisen är här när som helst. Dexter, ring 
mamma från mobiltelefonen i helikoptern, den är inte av-
lyssnad. Säg åt henne att du stannar hos mig några dagar 
och att hon inte ska oroa sig”, sa morfar besvärat och 
tittade på klockan.

”Men skolan då, morfar? Folk kommer ju att leta efter 
mig, och fröken blir jättearg när jag kommer tillbaka”, 
sa Dexter ängsligt och plockade upp morfars mobil - 
telefon.

Men morfar hann inte svara, för plötsligt bankade det 
på dörren och en grov mansröst skrek: ”Carl-Gustav 
Olsson, öppna genast! Det är polisen!”

Tomas och Rex höll på att trilla omkull, och Dexter 
tappade morfars mobiltelefon i golvet, precis när mam-
mas telefonsvarare gick igång. Hennes röst ekade i det 
annars knäpptysta rummet:

”Du har kommit till Centraluniversitetet, Arkeologiska 
Institutionen och Elsa Olssons mobilsvar. Jag kan inte 

den coolaste agent som finns. Han har specialvapen och 
är karatemästare, precis som du, 2122 – eller Rex menar 
jag förstås.” Dexter la sin arm om Rex hals.

”Rex”, viskade 2122 och tittade på sin hand. Han var 
fri, han hade ett namn och han hade vänner. Vad mer 
kunde man begära av livet? Han tog på sig sin hatt. När 
de andra tittade på honom tyckte de att han verkligen 
såg ut som en riktig agent. Allt det Svarthattslika var som 
bortblåst.

Klockan i kyrktornet slog sju gånger.
Det var morgon och en ny dag stod för dörren.
En ny dag, full av nya äventyr.
 



152 153

med varandra. Han såg att de åt och smaskade på någon-
ting. Aah, de har hittat mina munkar, perfekt lockbete …

Balkongdörren stod på glänt, så när ingen var i närhe-
ten kastade han av sig sugproppshandskarna och slank in 
genom balkongdörren och skyndade sig in i sitt arbets-
rum. Han var ju osynlig men inte ljudlös, så just nu var 
han extra glad att poliserna sysselsatte sig själva i köket, 
och att han och Dexter inte hade ätit upp alla munkar 
utan ”lämnat kvar några till senare”, en fras som Dexter 
verkligen ogillade, eftersom morfars munkar var bland 
det bästa han visste.

*

I vindsförrådet satt alla knäpptysta på golvet och skälv-
de av skräck när de hörde de hotfulla knackningarna på 
dörren.

”Vi vet att du är därinne, Olsson! Du kommer inte un-
dan! Vi går ingenstans, det är lika bra att du ger upp!”

Varför? tänkte Dexter. Varför är allting så orättvist i 
världen? Morfar är ju världens snällaste, och alla vet det. 
Och Kostroff är världens dummaste, men ingen verkar 
förstå det. Varför ska polisen jaga morfar och inte den 
riktiga boven? Men så mindes han vad morfar berättat 
– att allting var uppochnedvänt. Men det var svårt att 
vänja sig vid tanken på en värld utan rättvisa.

”Vad kommer att hända nu?” frågade Rex och såg 
oroligt på Dexter och Tomas.

”Oroa dig inte. Morfar kommer snart, och då blir allt 
bra”, sa Dexter så lugnt han bara kunde, fast han var 
långt ifrån lugn själv. Han ville bara att allt skulle bli som 
vanligt igen. Han ville hem, till den trygga, vanliga värl-
den igen.

svara just nu, men lämna ett meddelande efter signalen så 
ringer jag tillbaka så snart jag kan.”

Dexter visste inte hur många gånger han hade hört det 
där när han ringt till mamma. Och trots att han lämnat 
åtskilliga meddelanden så ringde hon aldrig någonsin till-
baka. Men det var väl så det fungerade i vuxenvärlden 
– man bara lovade en massa saker som man sedan inte 
kunde hålla …

”Schh! Var tysta, allihop”, viskade morfar. ”Vi måste 
omedelbart ta oss härifrån! Men först behöver jag ta mig 
ner till lägenheten för att hämta några saker. Jag är strax 
tillbaka.” Morfar vände sig mot Rex och viskade någon-
ting. Rex stack utan att blinka ner händerna i fickorna 
och drog upp ett par svarta handskar och sträckte ut dem 
i luften till morfar, för han kunde ju inte se honom.

”Tack!” sa morfar, och tryckte på en knapp på fjärr-
kontrollen. Takfönstret öppnades.

”Jag kommer strax”, väste morfar när han med hjälp 
av sugproppshandskarna klättrade uppför väggen och ut 
genom fönstret.

”Var försiktig, morfar”, sa Dexter tyst för sig själv.
Takfönstret stängdes och morfar påbörjade sin långa 

klättringsfärd ner mot sin balkong.
Handskarnas sugproppar fäste bra mot husväggen och 

morfar tog fäste med fötterna mellan tegelstenarna. Men 
det var ingen lätt uppgift för en gammal man. Svetten 
rann nerför hans kinder och ryggen värkte när han käm-
pade sig ner, våning för våning.

Nu började det regna och åska också. Typiskt! tänk-
te morfar, men bet ihop och tog sig ner för den sista 
våningen.

Han kikade in genom det öppna köksfönstret och såg po-
liser överallt. De verkade upptagna med att diskutera något 



154 155

”Okej, C-G, om det är ditt beslut så … Vi ses snart. 
Kör försiktigt. Klart slut”, ekade Måsens röst i morfars 
hörlurar innan skärmarna slocknade och morfar gjorde 
sig redo att lämna rummet.

Nedräkningen till det självförstörande programmet på 
en av bildskärmarna var den enda ljuskällan i rummet nu. 
Den stod på 00:08:05, det vill säga det var åtta minuter 
och fem sekunder kvar innan morfars hemliga högkvar-
ter skulle förstöras.

Morfar drog på sig ryggsäcken, skyndade sig mot dör-
ren och skulle just öppna den, när han kom att tänka på 
den explosion som snart skulle äga rum i lägenheten. Han 
ville ju inte att någon skulle bli skadad. Han tänkte en 
stund på alla sina saker, det värdefulla porslinet, gåvorna 
från alla resor och alla minnen, men det var ju bara saker. 

Morfar fattade ett snabbt beslut. Blixtsnabbt låste han 
upp dörren till arbetsrummet och smet ut till vardags-
rummet, drog ut understa byrålådan och tog fram en jät-
testor röd, kinesisk bordsduk. Med den röda duken som 
en spöklik kroppsslöja drog han sedan igenom lägenheten 
och skrek så högt och rysligt han kunde för att skrämma 
alla poliser på flykten. 

Och det fungerade alldeles utmärkt! Inom två röda 
sekunder var lägenheten helt polisfri. Morfar kunde låsa 
dörren efter den sista stackars polisen, som med hjärtat 
i halsgropen nästan fastnade med foten i dörren när han 
flydde från det fasansfulla röda monstret.

Med bara några minuter till godo, slet morfar av sig 
det röda skynket och tog sig ut på balkongen. Det regna-
de fortfarande, och det var svårt att få på sig sugpropps-
handskarna. Men snart påbörjade han sin klättring upp-
för väggen till tionde våningen, och på något sätt gick det 
lättare att klättra uppför väggen än nerför. 

*

Morfar stängde försiktigt dörren till arbetsrummet och 
låste efter sig, i hopp om att ingen utanför hade hört nå-
gonting. Han satte sig i skrivbordsstolen och tryckte på 
kulan under skrivbordet. Med ens släcktes lamporna och 
väggarna byttes ut mot de jättelika kartorna, skrivbor-
det delade sig mitt itu och bildskärmarna hissades upp. 
Morfar tryckte på några knappar och snart lystes glasski-
van upp av siffror och bokstäver. Han knappade på glas-
bordet och plötsligt flimrade det till på bildskärmarna. 
”Självförstörande program 10 minuter.”

Ingen får veta någonting. Allt måste förstöras innan vi 
reser, tänkte morfar och skyndade sig att packa ner det han 
behövde ha med sig, i en ryggsäck han hade i arbetsrummet.

”Måsen till C-G, Måsen till C-G! Kom.” knastrade det 
plötsligt till från en av högtalarna. ”Varför har du kopp-
lat in det självförstörande programmet? Vad har hänt?”

Morfar satte sig genast vid skrivbordet och tog på sig 
sina hörlurar.

Han kunde se Måsen på skärmen, men Måsen kunde 
inte se morfar, eftersom han fortfarande var osynlig. 

”C-G till Måsen. Kom! Vi har en nödsituation. Vi mås-
te evakuera vindsförrådet och sopa undan alla spår, hög-
kvarteret måste förstöras.”

Det blev knäpptyst i andra änden.
”Menar du verkligen allvar? Du vet ju vad det innebär. 

Du kommer aldrig mer att kunna återvända. Det är ju 
precis vad Kostroff vill! Nu blir vi levande måltavlor för 
honom. Du vet ju vilka lögner han kommer att sprida om 
dig. Är det verkligen nödvändigt?” sa Måsen.

”Beslutet är fattat, min vän. Jag kommer snart. Ta emot 
oss enligt plan. Klart slut”, svarade morfar bestämt.
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Poliserna gjorde ett anrop och plötsligt började de bor-
ra i dörren.

”De kommer, morfar, vad ska vi göra?”, flämtade 
Dexter. 

”Dexter, det …”, sa morfar men hann inte längre för-
rän han blev överröstad av en explosion nerifrån huset.

Alla kastade sig ner på golvet och höll för öronen.
”Vad var det? Vad är det som händer, morfar?” skrek 

Dexter.
”Var inte oroliga. Jag kan ju inte riskera att polisen hit-

tar mina saker och överlämnar allt till Kostroff. Jag var 
tvungen att förstöra högkvarteret innan vi ger oss iväg”, 
svarade morfar ovanligt lugnt, för han hade ju varit med 
om ännu värre saker i sitt liv. Han förväntade sig alltid 
det värsta och sa alltid till Dexter att ”man ska vara glad 
vad som än händer”. ”Varför ska man oroa sig över sånt 
som man i alla fall inte kan göra någonting åt?” sa han.

Men för Dexter var nog detta bland det läskigaste han 
varit med om. Tanken på bomben i morfars lägenhet fick 
honom att börja gråta.

”Ger oss iväg?” frågade Tomas förvånat. ”Vart då?”
”Vart ska vi, morfar?” frågade Dexter och torkade sina 

tårar.
”Jag berättar allt sen, lita bara på mig”, svarade mor-

far, som nu hade återhämtat sig och var på fötter igen, 
men han hostade något förfärligt. Kanske hade han blivit 
förkyld av väggklättringen i regnet.

Han rusade fram och satte sig framför datorskärmen 
och började skriva på tangentbordet, och plötsligt hördes 
ett bullrande under golvet i vindsförrådet.

”Ta plats i tornraketen! Snabbt! Upp till övervåningen 
allihopa!” skrek morfar och skyndade sig upp, tätt följd 
av de andra.

Uppe i vindsförrådet försökte Dexter, Tomas och Rex 
trösta varandra genom att nynna barnvisor. Poliserna ut-
anför verkade ha lugnat ner sig nu. De hade i alla fall 
slutat knacka. Till slut slumrade de tre vännerna till, men 
precis när ögonlocken var som tyngst, ringde morfars 
mobiltelefon: ”R-r-r-ring!”

Alla tre hoppade till. Dexter kastade sig på telefonen 
och tryckte på svarsknappen.

”Hallå, mamma”, viskade han försiktigt och hoppades 
att ingen utanför hade hört ringsignalen.

”Dexter, Dexter! Var är du någonstans? Varför viskar 
du? Jag har varit så orolig för dig. Är du hos morfar?” 
frågade Dexters mamma med sprucken röst, precis som 
om hon inte hade sovit på hela natten.

”Ja, mamma, jag är här hos morfar. Oroa dig inte, allt 
är bra. Nej, jag är inte hungrig. Ja, jag är här med några 
kompisar. Nej, inte Lasse och Peter, några andra. Ja, ja, vi 
ses sen, men mamma, jag kommer att stanna hos morfar 
några dagar. Ja, det är lite svårt att förklara, men lita bara 
på mig, okej?” viskade Dexter.

”Varför viskar du Dexter? Du har väl inget fuffens för 
dig nu med dina vänner? Dexter, lillen, hallå?”

”Ja, mamma, jag har lite svårt att prata just nu, jag 
ringer senare!” väste Dexter fram så högt han kunde och 
la på luren.

Just då öppnades takfönstret och morfars sugpropps-
handskar och ryggsäck letade sig in i vindsförrådet.

De tre vännerna blev utom sig av glädje att morfar var 
tillbaka igen, men morfars flämtande gjorde Dexter oro-
lig. Ryggsäcken och handskarna föll pladask till golvet.

”Morfar! Hur är det med dig?” ropade Dexter utan 
att tänka sig för, och hans högljudda oro fick poliserna 
utanför dörren att vakna till liv igen.
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15. Svalfamiljen
poliserna fick sitt livs chock när de borrat sig igenom 
dörren till vindsförrådet och äntligen lyckades ta sig in, 
för det var helt tomt!

Det fanns absolut ingenting på andra sidan! Poliserna 
möttes av ett enda stort tomrum.

Allt var borta! 
Det var helt öppet tak mot himlen och regnet öste ner 

i det som en gång var morfars hemliga vindsförråd. Det 
var ett stort hål i golvet, ända ner till sjunde våningen, 
och därnere kunde man höra tant Jansson skälla i kör 
med sina hundar.

”Jag betalar ingen hyra! Jag flyttar! Jag står inte ur 
längre!”

Hennes hundar for runt som yra höns, fast de verkade 
tycka det var ganska kul att springa fram och tillbaka 
genom regnet, för det var ju inte varje dag det regnade 
inomhus. För dem var det nog som en skön belöning ef-
ter det obehagliga bullret från morfars vindsförråd och  
explosionen nerifrån hans lägenhet, som nästan skrämt 

När de nådde övre våningen stängdes golvet, och fyra 
stolar fälldes ner från väggen. I varje stol låg en hjälm och 
det fanns säkerhetsbälten precis som i en bil.

”Sätt er och ta på er hjälmarna!” skrek morfar.
”Tornraketen?” Dexter hade tusen frågor, men förstod 

att det inte var läge just nu.
Inom kort satt alla fyra i varsin stol. Både golv och 

väggar skakade.
”Håll i er! Nu åker vi!” skrek morfar och tittade mot 

taket.
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Inne i det svävande tornet var förvirringen total. Alla 
skrek i munnen på varandra och till slut fick morfar ryta 
till för att få tyst på alla.

”Sluta! Lugna ner er nu, så ska jag förklara allting. 
Ingen har skadat sig i huset. De som bor precis under 
vindsförrådet är på semester, och tant Jansson på sjunde 
våningen klarar sig. Jag har gjort noggranna matematiska 
beräkningar på allt. Jag tar aldrig några risker. Skadan i 
tant Janssons lägenhet är minimal, man fixar hennes tak 
på några dagar och försäkringsbolaget betalar allt. Vad 
gäller familjen Eriksson på åttonde våningen, så kommer 
de hem om två veckor till en helt ny lägenhet. Jag har 
redan ordnat allt med mitt försäkringsbolag och en inred-
ningsbyrå, som kommer nästa vecka och ställer i ordning 
allt på min bekostnad.”

”Men högkvarteret, då?” skrek Dexter förtvivlat. Han 
kunde inte förstå hur morfar kunde spränga allt i luften så 
där. Hur hade det gått med alla saker i morfars vardagsrum?

”Det fanns inget alternativ Dexter, men oroa dig inte. 
Ingen blev skadad. Explosionen drabbade endast arbets-
rummet. Inget annat i lägenheten blev skadat”, sa morfar 
lugnt.

”Men alla saker då? Hur kan du veta att inget gick 
sönder i vardagsrummet?” frågade Dexter oroligt.

”Saker?” fnyste morfar. ”Varför skulle jag bry mig om 
saker? Saker betyder ingenting Dexter. Människor är det 
enda som betyder någonting! Saker är döda, människor 
är levande.”

Det förstod Dexter, men han tänkte i alla fall på allt 
fint i morfars vardagsrum, samurajsvärden och de afri-
kanska maskerna, soffan där morfar brukade berätta sina 
historier. De betydde ju allt för Dexter. Han hade vuxit 
upp med dem, och de var som en del av honom.

livet ur dem. För hundar låter ju allting nästan fyra gång-
er så starkt som för en människa.

Poliserna visade inget större intresse för tant Jansson 
och hennes hundar, men blev stående en stund, tagna av 
chocken, och blickade upp mot himlen, där de fick se en 
mycket märklig syn.

På den regniga himlen syntes nämligen något som såg 
ut som ett flygande hustak, som sakta försvann bortom 
horisonten. På gatan fällde folk ihop sina paraplyer och 
struntade helt och hållet i om de blev blöta eller ej. Alla 
stod och pekade mot himlen. Brandkår, polis och ambu-
lanser samt stadens journalister, samlades på gatan ned-
anför morfars hus. Blixtrande kameror riktades mot det 
som en gång var tornet i Torsten Bloms hus.

Nu fanns där bara ett enda stort hål.
Tv-nyheterna rapporterade om ”… en mystisk ex-

plosion i den världskände uppfinnaren Carl-Gustav 
Olssons hus, där det tidigare brunnit och rapporterats 
om barnarov.”

En polis som blev intervjuad om händelserna sa: ”Ja, 
vi har tydliga bevis för att det är Carl-Gustav Olsson som 
ligger bakom sprängningarna. Vi ska göra allt vi kan för 
att få tag i honom och ställa honom till svars. Han har ju 
dessutom kidnappat sitt barnbarn.”

”Men hur förklarar ni det försvunna tornet i Olssons 
hus och det flygande föremålet på himlen?” frågade 
reportern.

”Vi har än så länge ingen officiell förklaring till det, 
men vi återkommer i ärendet så snart våra tekniker är 
klara med sin utredning. Allt tyder på att det är en ter-
rorattack och att det är det flygande föremålet som har 
orsakat skadan i huset”, svarade polisen och harklade 
sig.
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Men det var hopplöst. Frågorna var så många att mor-
far till slut blev tvungen att berätta allt från början.

”Okej, så här ligger det till med tornraketen …”
”Tornraketen?” avbröt Dexter. ”Är det här en raket?”
”Schh! Stör honom inte!” sa Tomas irriterat. ”Låt ho-

nom berätta!”
”Ja, Dexter, hälften flygplan och hälften raket, kan 

man säga”, svarade morfar och började berätta:
”Runt väggarna sitter ett tjockt lager av lättmetall, 

aluminium och titan, samma material som i rymdrake-
ter. De små fönster som syns utifrån, går inte öppna. De 
ser endast ut som vanliga fönster från utsidan, men är av 
okrossbart, skottsäkert glas, precis som takluckan, och 
sitter fast i väggen …” 

”Takluckan?” frågade Dexter.
”Ja, jag kallar takfönstret så”, svarade morfar och 

fortsatte:
”… Det enda fönster som går att öppna är takluckan. 

Tornet byggdes separerat från resten av huset med ett me-
tallhölje och hålls fast med en magnetplatta under golvet. 
Det var byggt för att kunna avfyras som en raket upp i 
luften och sedan flyga som ett flygplan. Enda problemet 
– och det visste vi från början – var att tryckkraften och 
värmen från startmotorerna kunde göra hål i golvet, så-
väl ner till åttonde som till sjunde våningen. Angående 
elförsörjning så har jag solcellsplattor på taket, så jag 
behöver inga elledningar, men vatten och avlopp har jag 
direktkopplat till huset.”

”Men hur gör vi om vi bli kissnödiga?” frågade Rex, 
som ju hade viss erfarenhet …

Tomas sneglade på Rex. ”Ja, du om någon kan ju visa 
oss andra vägen i alla fall.”

Dexter skrattade.

Morfar såg att Dexter blev ledsen och försökte trösta 
honom.

”Det var inte så jag menade. Jag är också ledsen, men 
det är inget att göra nu. Det handlar om världens framtid, 
och mitt vardagsrum är ingenting i jämförelse med det. 
Men jag lovar att vi ska försöka komma tillbaka till lä-
genheten och hämta de saker som du saknar”, sa morfar 
så snällt han kunde. Just nu hade han sina tankar någon 
helt annanstans.

”Jag har i alla fall aldrig varit i något vardagsrum”, 
sa Tomas plötsligt. ”Jag har ju tillbringat halva livet i ett 
flygande luftskepp, men aldrig trodde jag att jag skulle 
hamna i ett flygande hus!”

”Ha, ha”, skrattade morfar. ”Nej, Tomas, det är inte 
hela huset som flyger, det är bara själva tornet.”

”Ja, det förstår jag väl”, sa Tomas förläget, för han var 
ju världens smartaste apa ”Men det är fortfarande ett fly-
gande hus. Det är ju inget flygplan, eller hur?”

”Nej, men det byggdes för att kunna flyga”, svarade 
morfar.

”Men hur då – hur kan man bygga ett flygande hus?” 
frågade Dexter.

”Ett flygande torn. Ja, det tog sin tid … Först sa Torsten 
Blom nej, men när jag berättade allt för honom, gav han 
till slut efter och godkände bygget”, svarade morfar. 
”Han vet allt, men han har svurit att aldrig avslöja nå-
gonting, inte ens under tortyr!”

Rex rös till när han hörde ordet tortyr. Han mindes 
träningslägret och Kostroffs bestraffningar.

”Men alla el- och vattenledningar … och väggarna, 
hur …?” frågade Dexter, men blev genast avbruten av 
mor far.

”Vi har mycket att göra nu! Kan vi ta alla frågor senare?”
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genast bekymrad, för han hade en speciell relation till den 
där svalfamiljen.

Han mindes första gången han träffade dem. Det var 
i samband med inflyttningen i vindsförrådet som takläg-
garen berättade för morfar att det flyttat in två svalor i 
ventilationshålet, en herr och fru svala. Under åren hade 
morfar lärt sig tycka väldigt mycket om dem, särskilt se-
dan den dagen då han kom hemfarande i helikoptern 
och i strålkastarljuset fick se att svalorna hade fått små 
ungar.

Morfar spände av sig säkerhetsbältet, reste sig från sto-
len och gick närmare takfönstret.

”De verkar ha klarat sig!” sa han och berättade sedan 
hela historien om svalorna för de andra, som lyssnade 
uppmärksamt. Nu spände de också av sig säkerhetsbäl-
tena och gick närmare fönstret och betraktade förundrat 
svalorna som flög fram i ilfart intill tornraketen.

Morfar hade ställt in tornraketen på 100 km i timmen, 
och det var han verkligen glad för nu, för tänk om han 
hade startat i 300 km i timmen! Då hade svalboet aldrig 
klarat sig.

”Visste ni att den här typen av svalor heter ’tornseg-
lare’ och kan flyga upp till 200 km i timmen?” sa morfar.

Dexter tyckte det var skönt att tänka på något helt an-
nat för en stund, och det tyckte nog de andra också.

”Det är alltså egentligen inga riktiga svalor. För van-
liga svalor kan inte flyga så här snabbt. Tornseglarna är 
faktiskt mer besläktade med kolibrifåglar än med svalor 
och eftersom det är en flyttfågel finns det gott om dem 
i Afrika på vintern. Men folk blandar alltid ihop dem 
med vanliga svalor ...” fortsatte morfar och berättade 
länge om olika sorters svalor och deras vara och icke 
vara.

”Ja, ja”, suckade Rex. ”Jag menar, går det att använda 
toaletten nu när tornet flyger? Alltså, kan man spola efter 
sig utan problem?”

”Och hur får vi vatten från kranen?” frågade Tomas.
”Och alla saker på nedervåningen då? Har de inte ra-

sat omkull nu?” frågade Dexter.
”Okej, en fråga i taget tack! Ta det lugnt nu, jag ska 

berätta allt!” sa morfar och suckade.
”För nödsituationer har jag fyllt en tunna med 100 liter 

vatten och kopplat den till vattenledningarna. Vad gäller 
avloppssystemet, finns en så kallad ”bajamaja”-tank på 
300 liter. Man kan alltså både dricka och kasta vatten 
nästan hur mycket man vill. Men oroa er inte, snart lan-
dar vi med tornraketen hos mina vänner. Och just det 
– sakerna på nedervåningen hålls på plats genom en sta-
bilisator, som jag har uppfunnit. Det är magnetfält som 
gör så att allt hålls på plats. Jag uppfann den speciellt för 
att fartyg ska kunna säkra sin last vid kraftiga stormar.”

”Vänta lite här nu”, insisterade Tomas. ”Alltså, för det 
första, varför skulle man ’kasta vatten’? Du menar kan-
ske spola händerna i handfatet? Och för det andra, vad är 
en bajamaja-tank för något? Och för det tredje, vilka är 
de där vännerna som du pratar om hela tiden?”

Men innan morfar hann svara att ”kasta vatten” är 
kissa på vuxenspråk, skrek Dexter till.

”Titta, titta, det är några fåglar som följer efter oss!”
Han pekade mot glasfönstret i taket. Det var svalor, en 

hel familj verkade det som.
”Varför följer de efter oss?” frågade Dexter.
”Kanske hade de sitt bo någonstans på tornets tak?” 

sa Tomas.
Morfar ryckte till. ”Ja, Tomas har rätt! Oj, jag glömde 

helt bort det. Svalorna … hoppas de klarat sig.” Han blev 



166 167

15 timmar, två minuter och 15 sekunder kvar av sin 
osynlighet.

”Vart är vi på väg, egentligen?” frågade Rex, som bör-
jade få ont i ögonen av att titta på svalorna. Hans röda 
ögon var ju extra känsliga, och nu hade det slutat regna 
och solen bröt fram.

Det blev helt tyst en kort stund. Morfar skulle just 
öppna munnen för att svara Rex, när ett knappt hörbart 
knastrande hördes från morfars dator på undervåningen.

”Måsen till C-G, Måsen till C-G. Kom.”
Morfar skakade på huvudet, precis som om han hade 

glömt något, och sprang med skyndsamma steg mot väg-
gen och tryckte på en knapp. Med ens öppnade sig golvet 
och trappan till nedervåningen blev synlig. Morfar rik-
tade en liten fjärrkontroll mot nedervåningen och tryckte 
på en röd knapp.

”Man måste stänga av stabilisatorerna, annars går det 
inte att röra några föremål därnere. De är som fastlåsta 
av magnetfälten,” sa morfar och försvann nerför trappan.

Strax satt morfar framför datorskärmen med hörlu-
rarna på sig.

”C-G till Måsen, C-G till Måsen. Kom.”
”Hallå, käre gamle vän, jag trodde aldrig du skulle 

svara! Vi är så oroliga! Du är på nyheterna och man skri-
ver om dig i alla tidningar. Kostroff har startat ett öppet 
nyhetskrig. Vi måste slå tillbaka! Var är du någonstans? 
Ange position!” sa Måsen.

”Autopiloten är inställd på nordnordost 22 grader och 
vi bör landa inom 9,5 timmar, enligt färddatorn, när jag 
höjer medelfarten till 175 km i timmen. Förresten – jag 
har med mig några vänner”, svarade morfar.

 

I vanliga fall skulle Dexter ha uppskattat morfars läro-
rika berättelse, men nu var han mer intresserad av torn-
raketen än av olika fågelarter.

”Men hur kan vi flyga upprätt, morfar? Raketer bru-
kar ju ligga ner när de flyger mot månen, eller hur?” frå-
gade Dexter som ville stilla sin nyfikenhet.

”Ja, Dexter, det var det svåraste av allt. För att kunna 
få tornet att flyga upprätt, vilket är en förutsättning för 
att ingen av mina uppfinningar eller saker i vindsförrå-
det skulle falla omkull och gå sönder under resan – det 
vill säga om stabilisatorsystemet vore ur funktion – var 
jag tvungen att komma på ett sätt att rikta motorerna 
på rätt sätt. Jag löste problemet genom att installera fem 
motorer på raketen. Förutom startmotorn, placerade jag 
en bogmotor på vardera sidan om tornet, det vill säga 
fyra motorer. På så sätt hålls tornraketen upprätt och kan 
färdas obehindrat i luften, precis som den gör”, svarade 
morfar stolt, och verkade uppenbart road av att berätta 
om sitt praktbygge.

”Hur snabbt kan den åka, då?” frågade Tomas.
”Jag har inte provat maxfarten ännu, men rent teo-

retiskt ska den kunna flyga upp till 500 km i timmen, 
ungefär hälften så snabbt som ett vanligt flygplan. Men 
jag vill inte ta några onödiga risker. Tornraketen är ju lite 
klumpigare och har inga vingar, fast motorerna är lika 
kraftiga som en jetmotor”, svarade morfar.

”Varför kan du inte bli synlig igen?” frågade Dexter 
och undrade varför han inte frågat om det tidigare. Men 
det hade ju hänt så mycket senaste tiden.

”Den har hakat upp sig, det går inte. Jag har försökt 
flera gånger”, svarade morfar uppgivet. Han tittade på 
klockan. Den var nästan prick nio på morgonen nu. 
Digitalarmbandet visade 15:02:15, det vill säga han hade 
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”Nej, Tomas, inte Valbard. S-S-Svalbard, sa jag! Du 
kommer att älska att åka pulka där. Har du gjort det nå-
gon gång?” frågade morfar och retades lite.

”Pulka?” frågade Tomas och såg på morfar med sina 
stora, runda schimpansögon.

Först valar och nu pulka? tänkte Tomas. Han vis-
ste inte vad det var, men det lät i alla fall jätteläskigt. 
Kanske var det någon drakliknande krokodil som de där 
Svalbarderna brukade rida omkring på?

”Ja, just det, pulka! Du vet, en sån där plastlåda som 
man glider på i snön nerför en backe, och helst över nå-
got härligt gupp med is på. Fast man måste hålla in både 
händer och fötter när man åker, glöm inte det!” sa morfar 
och skrattade.

Morfar väntade sig att Tomas skulle bli glad, men han 
bara gick och satte sig på stolen igen, tog på sig sin hjälm 
och spände fast säkerhetsbältet.

”Jag vill hem igen”, sa Tomas.
Dexter, som inte förstod någonting av det som hände, 

gick genast fram till Tomas och försökte trösta honom. Men 
Tomas knuffade bort honom och skrek med gråt i rösten:

”Lämna mig ifred, jag vill ha mamma och pappa!”
Allt det här med valar och pulkor hade blivit för myck-

et för honom. Och precis som många andra barn reagera-
de han instinktivt och längtade efter mamma och pappa.

Tomas var ju inte mer än sex år i människoår mätt. 
Även om detta innebar att han räknades som en vuxen 
schimpans (ett människoår är ju lika mycket som tre 
schimpansår, det vill säga Tomas var 18 schimpansår), så 
kände han sig som ett barn. 

”Tomas, jag förstår precis hur du känner. Jag längtar 
också efter min mamma och pappa. Visste du att min 
pappa försvann för att mina föräldrar skilde sig, och min 

16. Luftjakt mot Svalbard
”nio timmar? morfar, vart är vi på väg egentligen?” frågade 
Dexter, och tänkte med ens på den där natten på snickis igen, 
fast nu hade han ju sällskap förstås. Men ändå: nio timmar!

”Ja, Dexter, resan är lång, men vi har inget val. Vi är på 
väg till en av de få platserna på jorden där vi kan känna 
oss helt trygga under rådande omständigheter”, svarade 
morfar lugnt.

”Men vad heter den där platsen då?” frågade Rex.
”Svalbard”, svarade morfar. ”Det är en ögrupp i Arktis 

mellan Norge och Grönland.”
”Svalbard?” sa de tre vännerna i kör.
”Varför ska vi till den där valbarden?” frågade Tomas 

ängsligt, för han trodde att det var en plats med valar.
Han var nämligen rädd för valar. Han hade sett bilder 

på hur stora de var: Blåvalen – världens största däggdjur. 
Men han kunde ju inte veta att blåvalar är helt ofarliga. De 
äter bara plankton och en och annan småfisk, och skulle 
de av misstag svälja en hårig apa, så skulle de nog spotta 
ut den igen!
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Tomas fortsatte sin berättelse.
”Min mamma var en mycket förstående och snäll 

mor. Hon tog alltid hand om mig när jag var sjuk och 
ordnade mat åt mig när jag var hungrig. Men bäst 
av allt var när hon hjälpte mig att bada i floden. Vi 
hade en lian som gick precis ovanför floden från ett av 
grannträden och det tog flera veckor innan jag vågade 
kasta mig ner i vattnet. Det var över tio meter ner till 
vattnet, men mamma hjälpte mig. Hon lärde mig trots 
allt att älska djungellivet och att vara nöjd med det lilla 
man har.”

”Men apor är väl rädda för vatten?” frågade morfar 
plötsligt. Han hade aldrig hört talas om apor som tyckte 
om vatten eftersom de inte kan simma.

”Eeh … jag vet inte”, svarade Tomas trevande. ”Det 
enda jag vet är att jag är en apa och att jag inte är rädd 
för vatten … och ingen annan apa jag har träffat heller.” 
Tomas tyckte det var konstigt att morfar, som själv inte 
var en apa, kunde veta vad en apa var rädd för.

”Men vad hände sen?” frågade Dexter, som var lite ir-
riterad på morfar, för vem brydde sig om apor är rädda 
för vatten eller inte? Tomas var ju inte rädd för vatten, 
och det var väl det enda som räknades?

”Kostroff …”, svarade Tomas med en djup suck.
”En dag kom hans män med ett stort genomskinligt 

nät som de spände ut ovanför vattnet, precis vid min 
badlian. Så när jag skulle hoppa ner för att ta mitt mor-
gondopp blev jag fångad och stoppad i en illaluktande, 
mörk bur. Jag kan fortfarande höra min mammas skrik 
när hon upptäckte vad som hänt. Hon hoppade efter 
mig ner i floden och försökte simma fram till mig, där 
jag satt inlåst i buren på Kostroffs motorbåt, men pre-
cis när hon skulle räcka mig sin hand startade motorn, 

mamma bara jobbar och jobbar på det där dumma uni-
versitetet? Hon glömde till och med bort mig på försko-
lan en gång”, sa Dexter och försökte låta så förstående 
som möjligt, men det var ju oklart hur mycket en apa 
kunde förstå om skilsmässor.

”Skiljas av fri vilja? Det är en av de saker jag aldrig 
kommer att kunna förstå med er människor”, sa Tomas 
upprört. ”Mina föräldrar och jag skildes i Afrika när jag 
var bara ett år gammal, och jag minns fortfarande smär-
tan i deras blick och hur jag grät mig till sömns i en kall 
bur och vaknade upp i ett vitt rum med massor av små 
män i vita rockar”, fortsatte Tomas.

”Sal 78!” skrek Rex, med förfäran i rösten. ”Det är där 
de gör alla djurexperiment!”

”Ja”, sa Tomas. ”Det var massor av djur där, och några 
blev mina vänner. Men snart blev jag placerad i buren på 
luftskeppet, för Kostroff var rädd att jag skulle bli smar-
tare än han.”

”Berätta om dina föräldrar”, bad Dexter.
”Min pappa var ledare i vår stam, och vi hade en jät-

tefin koja längst upp i det högsta trädet i skogen. Jag äls-
kade att sitta där på kvällarna och titta på stjärnorna. En 
gång föll en stjärna ner och jag vet inte varför, men jag 
önskade att jag skulle få göra något speciellt av mitt liv. 
Jag tyckte om livet i djungeln, men på något sätt kände 
jag djupt inne i mitt hjärta att det finns så mycket mer 
för mig än att bara slicka upp myror från en pinne och 
klättra i träd.”

Tomas tog en paus och tittade djupt in i Dexters ögon.
”Kanske är det verkligen som de säger, att man kan 

önska sig något om man ser en stjärna falla?”
”Ja, Tomas, ja!” sa Dexter och sken upp som en sol. 

”Visst är det så! Det har min mamma alltid sagt till mig!”
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Det var läskigt att se maten vandra fram och tillbaka 
från kylskåpet till bordet. 

Dexter, Tomas och Rex satt som ljus runt det avlånga 
bordet, som var ett alltiallobord. Morfar använde det 
för sina kemiska experiment. Det var därför massor av 
fläckar och brännmärken på bordet, och kanterna var 
sönderfrätta av syra.

Tillsammans med de svävande flaskorna och påsarna 
från kylskåpet kändes det som taget ur en skräckfilm. 
Men en sån hade Dexter i och för sig aldrig sett, eftersom 
de inte var barntillåtna. Fast även om han vore vuxen 
skulle han aldrig titta på en sån film. På sin höjd kunde 
han tänka sig att köpa en biljett bara för att få gå in i bio-
salongen och känna sig vuxen, men aldrig titta på filmen. 
Han skulle gå ut ur biosalongen igen, direkt när filmen 
började. Han förstod inte hur man kunde tycka om att 
kolla på död och blod och läskiga spöken och monster. 
För hur kunde man sova efter det?

Dexter saknade morfars hemlagade mat. Det var svårt 
att vänja sig vid morfars energybars och konstiga juicer. 
Tomas tog flera påsar nötter och hällde i sig dem, en ef-
ter en. Rex verkade tycka om den torkade fisken, men 
Dexter höll sig långt borta från den. Han nöjde sig med 
yoghurt och nötter.

”Finns det riktig mat på det där Svalbard?” frågade 
Dexter och tittade ledset på sin halvtomma påse med 
nötter.

”Om det finns Dexter, om …”, svarade morfar. ”Maria 
är en riktig mästerkock. Hon gör fantastisk italiensk mat.”

”Vem är Maria?” frågade Dexter, men innan mor-
far hann svara sprakade det till i datorn igen. Det var 
Måsen som anropade, denna gång utan några som helst 
artighetsfraser.

och båten försvann. Det var det sista jag såg av min 
mamma”, sa Tomas med lågmäld röst.

”Men din pappa då? Var han inte där?” frågade Dexter.
”Nej, pappa var nästan aldrig hemma. Han skulle ju 

vara ute och jaga och hitta mat till familjen hela dagarna. 
Jag såg honom oftast bara på kvällarna innan jag skulle 
lägga mig. Då brukade han klappa mig på huvudet och 
ge mig en godnattpuss”, svarade Tomas och putade med 
läpparna och blundade. 

”Vi ska hitta dina föräldrar!” sa Dexter med eftertryck 
i rösten och såg myndigt på Tomas. ”Om jag så ska be-
höva leta i hela mitt liv så ska vi hitta din mamma och 
pappa!” 

Dexter var upprörd, för han hade verkligen lärt sig 
tycka om Tomas, och såg honom nu som sin bäste vän. 
Aldrig förut hade Dexter haft en så snäll, smart och bra 
vän som Tomas. En som aldrig var elak eller retades. 

Tomas såg på Dexter och log.
”Jag undrade alltid hur det skulle kännas att ha en rik-

tig vän, och nu vet jag att det är det bästa en apa kan upp-
leva! Även om vi aldrig kommer att hitta mina föräldrar 
så tackar jag dig, Dexter.”

Nu var det Rex tur att gå och sätta sig i stolen. Han 
kände sig utanför när Dexter och Tomas höll på så där, 
plus att han också började tänka på vilka hans föräld-
rar egentligen var, för det visste han inte. Men innan han 
hade hunnit spänna fast säkerhetsbältet var både Tomas 
och Dexter på plats och tröstade honom.

”Sluta nu, Rex, vi har inte glömt dig! Du är vår bäste 
vän. Vi kommer aldrig att lämna dig!”

”Kom och ät nu, vi har en lång resa framför oss”, sa 
morfar, från kylskåpet, där han stod och plockade fram 
några flaskor med drickyoghurt och påsar med nötter.
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rentav livsfarligt! Men snart syntes sugproppshandskarna 
i lucköppningen, bärande på ett svalbo med två förvåna-
de svalföräldrar och en hel armé med svalungar – säkert 
tio stycken – som kvittrade hejdlöst i mun på varandra.

”Morfar! Vad håller du på med?” skrek Dexter.
”Jag var ju tvungen att rädda mina fågelkompisar”, sa 

morfar och stängde takluckan.
”Här, ta hand om de här stackarna. Kanske hittar ni 

något ätbart till dem i kylskåpet”, sa han och skyndade 
sig ner för trappan och satte sig framför datorn.

”Spänn fast er, nu kör vi gasen i botten!” skrek morfar, 
men trillade ner i golvet i samma sekund som han skrev 
in sista nollan i 500 på tangentbordet.

Däruppe hördes också en duns och plötsligt låg de tre 
små vännerna i en hög mitt på golvet med svalboet balan-
serat högst upp på Tomas fot. Till och med svalungarna 
slutade kvittra av chocken.

”Oj, oj, oj, förlåt!” ropade morfar. ”Nedräknaren mås-
te ha hakat upp sig. Det var inte meningen att rivstarta 
så där.”

”Det är ingen fara!” ropade Tomas tillbaka, för han 
hade ju landat mjukt och bekvämt ovanpå Dexter och 
Rex.

”Vad hände, morfar?” stönade Dexter och försökte fri-
göra sig från Tomas lurviga päls.

”Det verkar vara något fel på datorn, men nu är vi på 
väg i alla fall!” svarade morfar.

Tornraketen rusade nu fram i maxfart 500 km i tim-
men, och morfar anropade Måsen.

”C-G till Måsen, C-G till Måsen. Kom.”
”Måsen till C-G här. Kom. Det ser bättre ut nu, du har 

ökat försprånget. Kostroffs stridsflygplan är dock hack i 
häl. Bekräfta position!”

”Nödanrop 3, nödanrop 3! Främmande, flygande ob-
jekt 21 grader sydväst! Jag upprepar – främmande, fly-
gande objekt 21 grader sydväst!” 

Morfars hjärta slog dubbla slag av chocken. Utan att 
blinka svarade han: ”Uppfattat, klart slut, åtgärder vidtas!”

”Vi måste sakta ner farten och öppna takluckan, 
snabbt!” skrek morfar.

”Varför det?” frågade Dexter.
Men morfar hann inte bry sig Dexters frågor. Snabbt 

som ögat tog han sig upp till övervåningen, där han ge-
nast öppnade takluckan.

Det blev korsdrag, och morfars hår blåste åt höger och 
vänster.

”Kom hit, Rex!” ropade morfar.
Rex spände genast av sig säkerhetsbältet och reste sig 

från stolen.
”Ja, ja, jag kommer, vänta”, svarade han.
”Ställ dig på alla fyra, jag måste nå upp till takluckan, 

snabbt!” sa morfar och tog på sig sugproppshandskarna 
igen.

Rex gjorde som han blev tillsagd och morfar klev upp 
på hans rygg.

”Aj, du är ju jättetung!” skrek Rex, som höll på att 
storkna under morfars fötter.

”Förlåt, håll ut, jag är snart klar”, sa morfar, som nu 
nådde takluckans öppning och till Rex stora fasa klätt-
rade ut genom den!

”Neeej, det var inte så jag menade, kom tillbaka!” ro-
pade Rex.

Nu hade även Dexter och Tomas tagit sig upp till 
övervåningen.

”Morfar, vad gör du?” skrek Dexter, som inte kunde 
tro sina ögon. Att klättra ut på ett flygande hus var ju 
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stryktåliga titanet. Dexter och hans vänner trodde att det 
var en hagelskur och oroade sig över att det kunde väcka 
svalungarna.

Morfar satte genast igång med sin plan.
Han startade ett program på datorn som visade en rit-

ning över tornraketen, och med en speciell penna ritade 
han en rund ring runt tornraketen och tryckte på några 
knappar. När han hade gjort det släppte han ut energi 
från tornraketens generator, som fyllde ringen, och det 
bildades ett kraftfält runt tornraketen.

”Nu!” skrek morfar och fick ett rungande ”Schh!” 
emot sig från övervåningen.

Det knastrade till i datorn: ”Måsen till C-G, Måsen till 
C-G. Kom! Jag kan inte se dig på radarn längre!”

”Ja, jaa, jaaa, det fungerar!” jublade morfar och släng-
de på sig hörlurarna.

”C-G till Måsen. Kom! Allt är under kontroll. Jag har 
lyckats göra tornraketen osynlig!” skrek han triumferan-
de och klappade i händerna.

Han sänkte hastigheten till 450 km i timmen och sjönk 
200 meter för att verkligen vara säker på att bli av med 
Kostroffs fientliga stridsflygplan.

Kostroff svor där han satt i sitt luftskepp.
”Era idioter, hur kunde ni tappa bort honom!?”
”Han bara försvann, plötsligt var han bara borta”, 

konstaterade den stackars Svarthattspiloten med darrig 
röst.

”Idioter, man kan inte tappa bort ett flygande hus! Ni 
vet vad som väntar er”, skrek Kostroff och reste sig ur sin 
stol och kastade i vrede sin käpp mot det stora glasfönst-
ret på luftskeppets kommandobrygga. Men det okross-
bara glaset fick käppen att studsa tillbaka och träffa ho-
nom i pannan så att han nästan föll omkull.

”Färddatorn säger att vi når Svalbard om tre timmar!” 
svarade morfar.

”Det är för sent, det räcker inte”, knastrade Måsens 
röst oroligt från andra änden.

”Okej, jag återkommer. Klart slut”, svarade morfar 
och tog sig för pannan.

Morfar startade radarn på tornraketen, och nu visade 
datorskärmen två röda prickar, som närmade sig hastigt.

”Kostroff”, mumlade han och bet ihop läpparna.
Dexter, Tomas och Rex, som var lyckligt ovetande 

om den parallella händelsen, hade nu kommit på fötter 
igen och bestämde sig för att lägga svalboet i morfars 
helikopter.

”Jag vet, jag hämtar en påse torkad fisk. Fåglar äls-
kar ju fisk!” ropade Dexter och sprang ner till morfars 
kyl. Strax var Dexter tillbaka på övervåningen, och den 
torkade fisken gjorde stor succé! Svalungarna frossade 
på den och svalfamiljen verkade stormtrivas i sitt nya 
hem.

Snart somnade ungarna, och de tre vännerna kände sig 
som duktiga föräldrar, där de stolt stod och betraktade 
fågelfamiljen.

”Ja! Jag kom på det!” skrek morfar plötsligt.
”Schh! Du stör ju svalungarna – de sover!” ropade 

Tomas. Men morfar brydde sig inte nämnvärt om denna 
information, för nu gällde det liv eller död.

Prickarna på datorn var precis intill tornraketen nu, och 
man kunde till och med höra motorerna från Kostroffs 
flygplan utanför.

Plötsligt smattrande det till mot tornraketens väggar. 
Kostroffs flygplan hade öppnat eld och sköt mot torn-
raketen med sina kulsprutor. Kulorna sprängde bort teg-
let på tornraketen, men studsade sedan tillbaka mot det 
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17. Fångar hos pingvinerna
måsen var utom sig av förvåning. 

”Vad sa du att du gjort?”
”Äsch, det spelar ingen roll, nu är vi i alla fall säkra. 

Jag berättar när vi kommer fram!” sa morfar och pustade 
ut.

”Hur långt har ni kvar nu?” frågade Måsen.
”Fyra timmar med nuvarande hastighet. Se till att ha 

våra rum förberedda, och du, förresten – vi är vrålhung-
riga! Kan du be Maria fixa något extra smaskigt till oss?” 
svarade morfar och skrattade.

”Inga problem – ska bli! Kör försiktigt, vi ses om någ-
ra timmar. Försök att sova lite nu, C-G. Klart slut”, sa 
Måsen.

”Klart slut”, sa morfar och gäspade.
”Morfar, morfar, vi har gjort ett nytt bo åt svalorna, 

och de trivs jättebra!” skrek Dexter, som kom springande 
nerför trappan.

”Ööh, vad? Jaså, okej, jättebra”, svarade morfar mitt i 
en jättestor gäspning.

Nu kokade han över av ilska och skrek så att alla i 
luftskeppet ryste till av fasa.

”Ooolssooon! Jag ska hitta dig och din snorvalp. Och 
när jag hittar er …”, men längre hann inte Kostroff för-
rän han tuppade av och föll till marken av smällen från 
sin egen käpp.
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att det inte var några högtflygande luftballonger ute idag, 
för nu sov allihopa i tornraketen.

Morfar hade för säkerhets skull ställt in varningsljudet 
på radarn på högsta volym, så om något flygande före-
mål närmade sig på mindre än fem mils avstånd skulle de 
garanterat bli väckta allihop och hinna undanröja faran 
genom att styra undan tornraketen.

Men ingen i sällskapet behövde vakna till den gälla 
varningssignalen. I stället var det en kraftig duns mot 
tornraketsskrovet, som väckte morfar efter en minst sagt 
välbehövlig sömn.

”Öhh, vad? Var är vi någonstans?” sa morfar yrvaket 
och tittade på klockan. Hastighetsmätaren visade på 0 
km i timmen. Tornraketen hade stannat.

”Är vi framme nu?” frågade Rex, som också hade vak-
nat. Han sov lätt, för i Kostroffs träningsläger fick man 
lära sig att sova med ett halvt öga öppet för att alltid vara 
på sin vakt.

Morfar sprang fram till datorn. Koordinaterna stäm-
mer inte, tänkte han och suckade. 

Rex följde uppmärksamt ljudet av morfars fotsteg mot 
golvet och kippade efter andan. Hade de åkt fel? Det bör-
jade kurra rejält i magen nu, och Rex hade ingen lust med 
fler äventyr. Han ville hem till de där rummen och den 
goda maten som morfar berättat om.

”Var är vi?” viskade Rex, för att inte väcka Tomas och 
Dexter, som fortfarande sov.

”Jag vet inte, men vi är i alla fall inte där vi borde 
vara”, svarade morfar.

Utanför hördes ett svagt sorl, som ljudet av havsvågor. 
Rex vände sig om och tittade upp mot takluckan på över-
våningen. Solen lyste in och stack till i hans ögon.

”Vad gör vi nu?” frågade han och gnuggade sig i ögonen.

”Du kanske borde göra som svalungarna där uppe och 
sova en liten stund? Förresten, morfar, vet du att svalung-
arna älskade din torkade fisk!” fortsatte Dexter, som inte 
var det minsta trött, tvärtom hade han inte varit så pigg 
på länge. Det var fantastiskt vad en liten fågelfamilj kun-
de göra med humöret.

”Ja, kanske det, men kan du kolla radarn då och då, 
för ingen kan se oss nu, vi är osynliga”, svarade morfar 
och tittade lurigt på Dexter.

Men Dexter bara fortsatte att prata om fåglarna utan 
att lyssna på morfar, men efter en stund hajade han till 
och frågade: ”Vad sa du? Är vi osynliga??”

Och så berättade morfar om Kostroffs flygplan och 
hur han kom på idén med att göra tornraketen osynlig. 
Dexter satt blickstilla och lyssnade på morfar, med ögon 
stora som tefat.

Till slut kom Tomas och Rex också ner, och morfar 
blev tvungen att berätta hela historien igen.

”Nej, hör ni, nu är det allt dags för en liten tupplur, eller 
vad säger ni? Vi är framme vid Svalbard om cirka fyra tim-
mar, och där väntar de på oss med nybäddade sovrum och 
härlig hemlagad mat!” sa morfar och sträckte på sig förnöjt.

Och det tyckte alla lät som en utmärkt idé. Morfar 
plockade fram madrasser och sovsäckar från ett skåp och 
la ut på golvet, och inom några minuter sov alla lika sött 
som nyfödda hundvalpar. Men snart bröts tystnaden. Det 
var Rex som behövde gå på toaletten.

”Ja, ja, det är okej. Det ryms 300 liter i den där baja-
maja-tanken, så det är ingen fara”, svarade morfar söm-
nigt när Rex undrade om det verkligen gick att gå på 
toaletten utan att det skulle bli översvämning.

Tornraketen färdades på 400 meters höjd för att inte 
riskera att krocka med några flygplan. Man fick hoppas 
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”Vi får ta oss ut genom takluckan”, sa morfar till slut 
och gick fram till ett skåp och började leta efter något. 
Efter en stund kom en repstege svävande genom luften.

Trots att det inte var första gången de tre vännerna såg 
svävande föremål i sin närhet, var det fortfarande lika 
skrämmande och overkligt. Man kunde liksom aldrig 
vänja sig vid det.

”När blir du synlig igen, morfar?” frågade Dexter.
”Om nio timmar, förhoppningsvis i tid till att vi blir 

räddade från denna plats …”, svarade morfar.
”Var är vi någonstans?” frågade Dexter.
”Jag vet inte, men jag ska snart ta reda på det.”
Den svävande repstegen färdades till övervåningen, där 

den tog en paus och blev liggande en stund på golvet.
Morfar tog fram fjärrkontrollen från helikoptern och 

väckte oavsiktligt den sött sovande svalfamiljen. Fru sva-
la började genast picka i luften för att försvara sina små 
ungar, men morfars osynliga hand klarade sig undan.

Morfar tryckte och tryckte på fjärrkontrollen, men hur 
han än försökte så gick det inte. Takluckan verkade ha 
fastnat. Morfar suckade för sig själv, men för att inte oroa 
sina små vänner sa han ingenting.

Han återvände till undervåningen och plötsligt såg de 
nyvakna vännerna en hopfällbar stege komma svävande 
genom luften och uppför trapporna. När den nått sin 
slutdestination under takluckan hörde de hur stegen fäll-
des upp. Den gnisslade och knarrade när morfar ställde 
sig på den. Man hörde hur han tryckte och bankade på 
takluckans fönster.

”Kom och hjälp mig, Rex, du är starkast av alla”, ro-
pade morfar plötsligt.

Tomas blev förlägen och skakade på huvudet, hur kun-
de morfar veta att Rex var starkare än han?

Det knastrade till på morfars datorskärm, men sen blev 
det tyst. Inget anrop hördes. Inget ”Måsen till C-G”.

”Det finns ingen mottagning här, men mina vänner i 
Motståndsrörelsen vet säkert var vi är och kommer och 
hämtar oss snart”, sa morfar.

Plötsligt hördes en knackning mot tornraketsskrovet.
”Vad var det?” frågade Rex.
Morfar rusade upp och försökte lokalisera knackningen.
”Den kommer härifrån!” skrek morfar utan att tänka 

sig för, och väckte nu både Dexter och Tomas.
”Var då? Jag kan ju inte se dig!” svarade Rex förtvivlat.
”Åh, förlåt, det hade jag glömt”, sa morfar och tittade 

på sitt digitalarmband. Det visade 09:10:49, det vill säga 
morfar hade nio timmar, tio minuter och 49 sekunder 
kvar av sin osynlighet.

”Här nere, vid den förseglade dörren, ingången till 
vindsförrådet, eller snarare det som en gång var ingången 
till vindsförrådet”, fortsatte morfar och försökte få upp 
dörren.

”Hallå, är det någon där?” ropade morfar så högt han 
kunde, men det var knäpptyst på andra sidan.

Nu började det knacka igen.
”Vad är det som låter?” frågade Dexter, som precis 

hade stigit upp och sträckte på sig. Tomas var också på 
benen och kliade sig yrvaket i huvudet.

”Skulle vi inte träffa dina vänner, morfar?” frågade 
Tomas men avbröts av knackandet, som nu kom från an-
dra sidan av tornraketen. ”Vad var det?”

”Jag vet inte”, svarade morfar. ”Det kanske är vinden 
utanför.”

Morfar försökte med all sin kraft få upp dörren, men 
lufttrycket från tornraketens blixtfärd med 500 km i tim-
men verkade ha låst fast den i ett järngrepp.
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Dexter tyckte att knackandet lät precis som när det 
haglade en sommardag ute på landet, när han satt under 
plåttaket i sin koja. Ingen frågade varför eller vem det var 
längre. Det enda sättet att få reda på vem som knackade 
var att ta sig ut ur tornraketen.

”Få se, nu …”, sa Tomas, ”… hur var det nu igen, hmm?”
”Det är fyra korta följt av två korta hela tiden. Det 

betyder ju … hmm”, sa Tomas och låtsades tänka, fast 
han egentligen hade glömt morsealfabetet. Han hade ju 
aldrig behövt använda det på riktigt, och han kunde bara 
en enda fras: ”SOS”, nödanropet (SOS = Save Our Souls 
= Rädda oss), som var tre korta signaler, följt av tre långa 
och sedan tre korta igen.

Dexter hade lärt sig morse av morfar och brukade öva 
i skolan på lektionerna med sina klasskompisar. De bru-
kade skicka morsesignaler genom att knacka olika med-
delanden med blyertspennan mot bänken, så han kunde 
däremot morsealfabetet ganska bra. De brukade leka att 
de var soldater i krig, som skickade hemliga meddelanden 
till varandra. Det hade tagit två hela år för Dexter att lära 
sig morsealfabetet!

”Om det är morse, så betyder det att de skrattar åt 
oss”, sa Dexter med förbryllad min och tog en fruktjuice 
från morfars kylskåp och satte sig framför morfars dator.

”Vadå, hur menar du?” undrade Tomas förvånat och 
hämtade en flaska bubbelvatten.

”Jo, om det är fyra korta följt av två korta signaler hela 
tiden blir det ju hi, hi, hi,” svarade Dexter.

Tomas höll på att sätta bubbelvattnet i halsen av skratt. 
Även schimpanser har humor.

”Nej, nej, det måste vara något annat, Dexter. Varför 
skulle någon vilja skicka ett så enformigt meddelande till 
oss?” fnissade han och började hicka.

”Jag kommer!” sa Rex stolt och skyndade sig upp.
”Sätt dig på mina axlar! När vi närmar oss takluckan 

ska du trycka så hårt du kan på glaset, rakt uppåt!” sa 
morfar och hjälpte Rex på traven, eftersom det inte var 
helt lätt att klättra uppför en osynlig rygg och sätta sig på 
ett par osynliga axlar.

”Ska jag trycka så hårt att luckan öppnas?” frågade 
Rex.

”Nej, det är omöjligt”, sa morfar. ”Inte ens den star-
kaste i världen kan öppna det här fönstret.”

”Men varför ska jag trycka, då?” frågade Rex förvånat.
Tomas stod nedanför och såg på. Han tänkte: Om inte 

Rex klarar det, så ber han säkert mig i stället …
”När vi flög i maxhastighet blev lufttrycket mot fönst-

ret så stort att det låstes fast mot fönsterväggarna. Genom 
att trycka hårt mot kanten av glaset kan vi få in luft mel-
lan glaset och väggen och på så vis lätta på trycket och 
öppna takluckan med fjärrkontrollen igen”, sa morfar 
när han hjälpte Rex tillrätta på axlarna.

”Sitter du bra?” frågade morfar och höll ett stadigt tag 
om Rex små ben. Han var liten, men ovanligt muskulös.

”Ska jag hjälpa till?” frågade Tomas, men avbröts av 
Dexter.

”Jag tror att de säger någonting, morfar. Det kanske 
är morsesignaler!” skrek Dexter och pekade på väggen. 
Knackandet från utsidan hade nu ökat i intensitet.

”Åh, jag kan morsealfabetet!” ropade Tomas och 
sprang genast ner till Dexter.

Nu knackade det precis överallt runt hela tornraketen, 
och eftersom den var täckt med metallväggar runtom, 
ekade det som inne i en tunna. Kostroffs stridsflygplan 
hade ju skjutit bort allt tegel. Kvar var endast tornrake-
tens metallhölje.
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vinden mot morfars ansikte när han stack ut huvudet, 
kändes livgivande och underbar och inte det minsta kall.

”Hör ni, det är långt ifrån sommar här ute. Det är här-
ligt men ganska kallt. Kom, så ska jag ge er kläder innan 
vi går ut”, sa morfar.

”Ut? Varför ska vi gå ut?” frågade Dexter.
”Jag berättar sen”, svarade morfar och rusade ner och 

började rota i något skåp. De kunde höra hur saker föll 
omkull och hur han ojade sig därnere. De småskrattade 
allihop. Dexter kände sig hoppfull igen.

Strax var morfar tillbaka med skor, mössor, handskar, 
solglasögon och någon sorts gula dräkter. Han gav en hel 
uppsättning till var och en.

Morfar tog på sig en dräkt, och äntligen kunde man se 
honom igen! Åtminstone hur han såg ut med kläder på, 
men fortfarande utan ansikte. Hans solglasögon hängde 
fritt i luften.

Snart hade alla fått på sig sina kläder, och de såg nästan 
ut som superhjältar i sina gula dräkter.

”Vilken tur att jag hade några uppsättningar i barnstor-
lek också”, sa morfar och skrattade, men ingen tyckte att 
det var roligt. ”Okej, ungdomsstorlekar menar jag, förstås.”

Alla nickade genast instämmande.
”Då går vi!” sa morfar och ställde sig på stegen för att 

hjälpa de andra upp.
Först av alla gick Dexter ut genom takluckan och på-

började sin klättring nerför repstegen, trots att morfar 
tjatat minst hundra gånger på honom och sagt:

”Det kan vara farligt, det är bäst att en vuxen går 
först.” Men Dexter svarade bara som morfar själv hade 
lärt honom: 

”Jag kan själv morfar! Hur ska jag någonsin bli vuxen 
om jag inte får göra saker själv?”

”Ja, det är det som är så konstigt”, sa Dexter och upp-
märksammade nu någonting på datorskärmen. Pricken 
på morfars radar, som visade var tornraketen befann sig 
någonstans, var jättelångt ifrån det röda kryss som vi-
sade slutdestinationen. Tänk om de var strandsatta på 
Nordpolen och aldrig skulle kunna komma hem igen? 
Dexter tänkte på historier han hört talas om, med män-
niskor som blev strandsatta på öde öar eller hamnade 
uppe i alptopparna efter en flygplanskrasch. För vissa 
hade det ju slutat ganska illa. Dexter rös vid tanken på 
att sluta sitt liv bland isbjörnar.

Samtidigt som Dexter avkodat morsesignalerna och 
bekymrat sig för sin eventuella framtid som invånare på 
Svalbard (om det nu var där de var), hade Rex med sin 
samlade råstyrka från nio års träningsläger och nästan 
17 år och 51 veckor i Kostroffs tjänst, lyckats häva luft-
trycket på takluckan.

Morfar kunde nu öppna den med ett enkelt tryck på 
fjärrkontrollen och det blev idel hurrarop på övervåningen. 

Tomas och Dexter sprang genast upp till morfar och 
Rex, och det var en märklig syn att se morfar lyfta upp 
och krama honom, för Rex svävade fritt i luften, precis 
som om han åkte luftkarusell, när morfar snurrade runt 
med honom.

”Vi klarade det, vi klarade det! Bra jobbat Rex!” ju-
blade morfar.

Rex rodnade, men visst var han lite stolt. Tomas var 
självklart glad att de fått upp takluckan, men han var helt 
säker på att han kunde ha klarat av det minst lika bra 
som Rex. Jag ska visa dem nästa gång, tänkte Tomas och 
såg avundsjukt på Rex.

Morfar kastade ut repstegen genom den öppna tak-
luckan. Solen sken härligt utanför och den friska, iskalla 
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18. Jättefåglarna
”pingviner?” utbrast tomas.

”Morfar, du måste göra tornraketen synlig igen! Alla 
pingviner går rakt in i tornraketens vägg hela tiden, de ser 
den ju inte!” skrek Dexter.

Han var chockad men också glad över att ha löst knack-
ningsmysteriet, fast han började tycka synd om pingviner-
na, för det måste ju göra väldigt ont att gå rakt in i en vägg.

”Går det att klättra ner, eller är det för många ping-
viner?” frågade morfar. För honom verkade det inte det 
minsta konstigt att landa mitt i en pingvinkoloni. Som 
upptäcktsresande var han ju van vid det mesta.

”Ja, jag försöker!” ropade Dexter och började klättra 
ner för den långa repstegen, som nådde nästan ända ner 
till marken. Det fattades bara en meter, så Dexter var 
tvungen att hoppa den sista biten.

Men när han nådde marken och hans fötter nuddade 
isen så sa det bara svisch. Sen åkte han rutschkana nerför 
den isiga bergssluttningen och krockade med pingviner-
na, som föll som bowlingkäglor, en efter en.

Och dessa ord räckte för att övertyga morfar, för han 
hade vare sig humör eller ork att bråka med Dexter just 
nu.

”Går det bra, Dexter?” frågade morfar oroligt.
Men Dexter svarade inte.
”Dexter, är allt som det ska? Svara mig då, jag blir ju 

orolig!” upprepade morfar nervöst.
Då svarade Dexter, men inte till morfar. 
”Det var inte morsesignaler, Tomas! Det är hundratals 

pingviner som pickar med sina näbbar mot tornraketen. 
Vi verkar ha landat mitt i en pingvinkoloni.”
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”Äsch, oroa dig inte morfar”, sa Tomas. ”Dexter leker 
säkert bara med pingvinerna.”

”Men du hörde hur han skrek? Så skriker man väl inte 
när man leker?” sa morfar.

”Jag hör att det var länge sedan du var barn”, svarade 
Tomas. ”Vi skriker ju alltid när vi leker!” 

Morfar bara skakade på huvudet och vände sig mot Rex.
”Rex, ropa när du har kommit ner så jag vet när jag 

kan släppa ner Tomas!” skrek morfar till Rex. Och den 
klättringsvane Rex var nere på bara ett par sekunder. 
Men precis när han skulle öppna munnen för att svara så 
sa det svisch igen, och så åkte även han rutschkana nerför 
bergsluttningen, precis som Dexter.

När morfar hörde att Rex gallskrek tänkte han: Oj, det 
var värst. Jag bad honom ropa, inte skrika …

Han hjälpte Tomas upp genom takluckan.
”Vänta på mig därnere, Tomas!” ropade morfar, som 

var sist ner för repstegen. Han skulle bara se till att få 
med sig några extra saker innan han kunde lämna torn-
raketen. Och visst väntade Tomas, men långt nedanför 
bergssluttningen, tillsammans med Dexter och Rex, efter 
isbackens hala välkomnande.

”Just, det!” utbrast morfar och tog sig för pannan. 
”Det hade jag ju helt glömt bort: tornraketen! Jag skulle 
ju göra den synlig igen!”

Morfar skyndade sig ner till datorn och startade pro-
grammet som visade ritningen över tornraketen, och med 
den speciella pennan suddade han nu bort den runda 
ringen runt tornraketen och tryckte på några knappar. 
När han gjort det släppte kraftfältet runt omkring torn-
raketen på utsidan av metallväggarna, och den blev synlig 
igen. Flera pingviner svimmade av chocken, men nu slapp 
de i alla fall krocka med den hårda metallväggen.

”Wooow … iiiaaaah!” skrek Dexter allt han kunde när 
han susade nedför berget. Det pirrade förfärligt i magen. 
Berg- och dalbanor och branta rutschkanor var ju egent-
ligen det värsta han visste, i alla fall när man inte åkte 
frivilligt.

Som till exempel på tivoli, då Dexter alltid kände sig 
tvingad att åka de läskigaste karusellerna, när han var 
tillsammans med sina kompisar, för att de inte skulle 
skratta åt honom. Då var det mycket bättre att gå med 
morfar på tivoli, för han brydde sig inte alls om sånt 
där.

Med morfar brukade Dexter stanna flera timmar i lus-
tiga huset och skratta tills han nästan fick ont i magen. 
”Berg- och dalbana? Nej, sånt där trams har jag vuxit 
ifrån”, brukade morfar säga. ”Ju äldre jag blir, desto 
mer blir jag som ett barn. Det är barnsligt att vilja bli 
vuxen-vuxen.” Med ”vuxen-vuxen” menade han de som 
ville se på skräckfilm, åka de läskigaste karusellerna och 
så vidare, fast de egentligen var rädda. Morfar sa att det 
sorgligaste han visste var ”Barn som längtade så mycket 
efter att bli vuxna att de glömde bort att vara barn”.

Dexter landade en bit nedanför bergssluttningen och 
blev liggande en liten stund för att hämta andan. 

Det måste vara overallen som är så hal, tänkte Dexter. 
Och mycket riktigt – morfars gula overaller var som gjor-
da för isglidning! Men det var nog inte morfars främsta 
tanke med overallerna. De var gjorda av en sorts tjockt 
gummi som höll både kyla och värme ute. Overallerna 
var anpassade för vistelse i alla sorts klimat.

”Är allt okej, Dexter? Var är du? Svara, Dexter!” ro-
pade morfar uppifrån tornraketen när han hjälpte Rex 
ut genom takluckan. Men Dexter hörde ju ingenting där 
han låg en bra bit längre bort nedanför bergsluttningen.
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”Men människor då, har de sett människor förut?” frå-
gade Tomas.

”Jodå, de har expeditioner hit till Svalbard hela ti-
den, så människor har de absolut sett förut”, svarade 
morfar.

”Varför har pingvinerna glasögon?” frågade Dexter 
och pekade på en pingvins huvud, som var helt kolsvart 
men med vita streck, som såg ut som ett par glasögonbå-
gar. De gick från båda sidor av kinderna och fram emot 
näbben, där de bildade två runda ringar, så att det såg ut 
ungefär som ett par glasögon. 

Men precis när morfar skulle svara, avbröt Tomas: 
”Var är vi någonstans, egentligen?”

”Ja, var är vi någonstans, morfar?” frågade Dexter, 
som äntligen lyckats slita sig från pingvinungarna.

Rex fortsatte att klappa pingvinungarna. Han verkade 
trivas med sitt nya liv som snäll Svarthatt.

”Vi är på Spetsbergen”, svarade morfar. Det är den 
största ön i Svalbard.

”Ja, det vet vi väl, men var är vi egentligen?” sa Dexter, 
som syftade på berget med isrutschkanan som de just åkt 
nerför. Ett spetsigt berg var väl precis vad det var?

”Nej, det heter så, alltså Spetsbergen”, svarade morfar. 
”Men vi skulle egentligen till Björnön.”

”Björnön?” sa Dexter förvånat. ”Finns det björnar 
där? Jag gillar i alla fall pingviner bättre.”

”Motståndsrörelsen håller till på Björnön, som är helt 
isolerad från omvärlden. Det finns inga människor och 
knappt några björnar där heller. Den heter Björnön för att 
det var en isbjörn som simmade ända dit från Svalbards 
fastland en gång”, svarade morfar.

”Är det inte kallt för en björn att simma så länge i det 
iskalla vattnet?” frågade Tomas och huttrade.

När morfar lämnade tornraketen och tog sig nerför 
repstegen och såg havet av pingviner nedanför – men var-
ken Dexter eller de andra någonstans – blev han orolig 
och skyndade sig ner, men bara för att ännu snabbare 
gå samma öde till mötes som sina vänner: svisch, och så 
vidare.

Nedanför bergssluttningen fick morfar ett varmt mot-
tagande av sina tre vänner, som skrattade hjärtligt när 
han kom farande.

”Visst var det kul, morfar!” ropade Dexter. Men Dexter 
visste inte varför han sa så, för egentligen hade han inte 
alls tyckt att det varit särskilt kul. Kanske sa han det bara 
för att imponera på sina vänner.

Tomas och Rex nickade instämmande, fast de också 
kände likadant.

”Pingvinerna är utom fara nu, Dexter. Jag har gjort 
tornraketen synlig igen”, svarade morfar och skakade av 
sig snön.

När morfar återhämtat sig från rutschkaneturen och 
tittade sig omkring, såg han ingenting annat än ett svart-
vitt hav av små pingviner. Det var säkert tusentals av dem.

Dexter och Rex hade redan blivit vänner med några 
pingvinungar och deras föräldrar, men Tomas höll sig på 
avstånd. En grupp pingviner verkade känna sig hotade av 
Tomas och högg med jämna mellanrum med sina näbbar 
mot honom.

”Sluta!” skrek han och gjorde sitt bästa för att hålla 
sig undan. 

Morfar skrattade och hjälpte Tomas genom att ställa 
sig i vägen för de närgångna pingvinerna.

”De har säkert aldrig sett en apa förut, Tomas. De tror 
nog att du är någon sorts farlig rovfågel som ska äta upp 
deras ungar”, sa morfar och klappade Tomas på huvudet.
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kunde man enkelt lista ut var Nordpolen och Arktis res-
pektive Sydpolen och Antarktis låg. För att minnas bru-
kade Tomas se Nordpolen som Afrikas tak och Sydpolen 
som Afrikas golv, för Nordpolen låg ju ovanför Afrika på 
världskartan och Sydpolen nedanför.

”Ja, men det är precis vad jag försöker säga till er”, 
sa morfar. ”Vi är i Svalbard, i norr, nära Nordpolen och 
Arktis.”

”Men …?” Tomas var mållös.
”Ja, jag förstår hur du tänker Tomas, men har du nå-

gonsin sett en pingvin?” frågade morfar.
Tomas skakade på huvudet. Hade morfar blivit galen? 

Det kryllande ju av pingviner överallt här. De stod ju mitt 
i ett vimmel av tusentals pingviner!

”Jag har sett pingviner vid Antarktis”, sa Rex plötsligt. 
”Det var när vi transporterade hemligt gods med frakt-
fartyg från Australien till Kostroffs bas vid Sydpolen, 
men de pingvinerna var större än de här.”

”Helt riktigt! Du har rätt, Rex”, sa morfar.
Tomas var helt förvirrad. Om det inte var pingviner 

som precis försökt rensa hans lurviga päls med sina spet-
siga näbbar, vad var det då för något? Dexter var också 
utom sig av förvåning.

”Vad menar du egentligen, morfar? Är det här inga 
pingviner?” sa Dexter och pekade mot den stora svartvita 
pingvinflocken.

”Lugn, bara lugn”, sa morfar och lyfte sin högra hand, 
som han alltid brukade göra när han skulle komma till 
poängen i sin historia eller berättelse. Det måste ju finnas 
en ”poäng”, alltså en mening med berättelsen, och oftast 
en rolig sådan, som gjorde att man lärde sig något.

”Ta det bara lugnt, så ska jag berätta för er hur det lig-
ger till med pingvinerna, och som tur är så förstår de ju 

”Nej, Tomas, isbjörnar är skapta för att leva i iskyla 
och de är utmärkta simmare”, svarade morfar.

”Men vad hände, varför är vi här, och hur tar vi oss 
härifrån?” frågade Dexter.

”Jag vet inte hur det kommer sig att vi hamnade just 
här, men jag tror att det har någonting att göra med att 
jag gjorde tornraketen osynlig”, svarade morfar. ”Hur vi 
tar oss härifrån är en annan historia, men det ordnar sig 
alltid på något sätt, oroa dig inte.” Morfar försökte låta 
så lugn och övertygande han bara kunde, men egentligen 
hade han ingen aning om hur de skulle lyckas ta sig till 
Björnön. Både helikoptern och luftglidaren verkade ha 
slutat fungera när han gjorde tornraketen osynlig, men 
det ville han inte säga till någon.

Nu haglade frågorna över morfar, en efter en.
”Vad ska vi göra nu?” ”Vad ska vi äta?” ”Kommer vi 

att överleva?” ”Vad gör vi om vi blir kissnödiga?” ”Hur 
gör vi med tornraketen?” och så vidare, och så vidare.

Morfar såg sig omkring. Så långt ögat kunde nå var 
det bara is och pingviner och is och pingviner igen. Hans 
hjärna arbetade febrilt på en lösning, men för att inte av-
slöja att han inte visste vad de skulle göra bytte han ge-
nast samtalsämne och sade med finurlig min: ”Visste ni 
att det inte finns pingviner i Arktis?”

”Arktis?” frågade Dexter. ”Är det där Kostroff föddes?”
”Nej, Dexter, du tänker på Antarktis. Det är på andra 

sidan jordklotet, vid Sydpolen”, svarade morfar. ”Där 
finns det gott om pingviner.”

”Vad, är vi vid Sydpolen nu? Jag trodde att Svalbard 
låg i norr”, sa Tomas och såg förvånat på morfar. Tomas 
hade ju studerat världskartan noggrant och visste exakt 
var Afrika låg, hans hemkontinent som han så gärna ville 
återse någon gång. Och visste man bara var Afrika låg så 
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Plötsligt hände något mycket märkligt. Alla Guillemot-
pingviner började röra sig i olika riktningar, precis som 
om de tog sats för att ge sig av, och mycket riktigt, inom 
loppet av någon minut hade himlen täckts av flyende, 
flygande Guillemoter, och hela himlen mörknade när det 
stora havet av fåglar skymde solen.

Dexter ryste till när de lämnades helt ensamma utan 
en endaste Guillemot-pingvin. Det kändes så tomt och 
ensamt, men framför allt skrämmande, att stå där ensam 
med det stora svarta havet av flyende fåglar ovanför sig 
och det märkliga ljudet som kom närmare och närmare.

Tomas, Dexter och Rex tog tag i varsin sida av morfar 
och kramade varandra.

Alla tre darrade av skräck.
Morfar försökte behålla fattningen.
Så snart Guillemot-flocken hade vänt mot bergen och 

fått upp flyghastigheten skymtade solen fram igen, men 
avslöjade en fruktansvärd syn. Ett par jättelika fåglar 
närmade sig snabbt.

”Hjälp! Vad är det? En jättefågel, som kommer att äta 
upp oss!” gallskrek Tomas och klamrade sig fast i mor-
fars arm.

”Titta, det är flera fåglar – tre stycken!” skrek Dexter.
”Vad ska vi göra, morfar?” ropade Rex förtvivlat.
Men morfar bara log.
”Det är inga fåglar, det där är vår räddning …”
 

inte vad vi säger, så ingen kommer att bli ledsen”, skrat-
tade morfar.

Men Dexter var faktiskt lite småledsen, för han hade 
alltid drömt om att få träffa pingviner, och nu visade det 
sig att de här inte var pingviner!?

”Det finns inga pingviner på norra halvklotet. Alla 
världens pingviner befinner sig söder om ekvatorn, det 
vill säga söder om Afrika och neråt”, sa morfar och bör-
jade sin berättelse.

”Det är inte alla som vet det, men på Nordpolen finns 
det inga pingviner. Vill man se pingviner måste man ta 
sig söder om ekvatorn, antingen till Sydpolen eller till 
exempel kontinenter som Australien eller Sydamerika. 
Människor som har varit på Svalbard eller Nordpolen 
och säger att de sett pingviner, precis som vi här idag, 
misstar sig, för den fågel vi idag har framför oss heter 
Guillemot (gijemå). Den är mycket mindre än en ping-
vin och den kan faktiskt flyga, till skillnad från pingviner, 
som är skapta för att leva på land och i vattnet. Guillemot 
eller Guillemot-pingvinen, som den också kallas, kan fly-
ga upp till 80 km i timmen (!) och den har ett speciellt 
kännetecken, nämligen de vita ”glasögonen”. Självklart 
är det inga riktiga glasögon. Skaparen såg kanske till att 
sätta dit de där vita strecken för att vi människor lätt 
skulle kunna skilja mellan Guillemoter och pingviner.”

Dexter log. Han hade fått svar på sin fråga och kände 
sig nöjd.

Men innan sällskapet hann fördjupa sig ytterligare i fågel– 
pingvin-diskussionen, avbröts de av ett konstigt ljud på 
himlen. Tomas, som ju var ett djur och hade bäst hörsel 
av dem alla, höll genast för öronen.

Morfar såg upp mot himlen och kisade med ögonen för 
att värja sig mot de starka solstrålarna.
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hjälmar hade heltäckande visir, precis som på motorcy-
kelhjälmar och de hade vita handskar. När de närmade 
sig fälldes vingarna in i en sorts låda på ryggen och för-
svann helt och hållet!

”Vänner!” ropade morfar.
”Carl-Gustav!” skrek en av dem och tog av sig hjäl-

men. Under hjälmen hade han en vit, heltäckande mössa 
som endast hade hål för ögon och mun.

”Måsen!” skrek morfar tillbaka och gick fram för att 
möta sin vän och gav honom en kram.

”Men varför är du osynlig?” frågade Måsen när han 
granskade morfar på närmare håll och såg de svävande 
solglasögonen.

”Det är en lång historia. Osynlighetsbältet hakade upp 
sig och … Jag blir snart synlig igen och … Äsch, kom och 
träffa Dexter och hans vänner”, sa morfar.

”Åh, jag har hört så mycket om dig, Dexter!” sa Måsen 
och la sina händer på Dexters axlar. Måsens händer var 
tunga men det var en av de mest befriande känslor Dexter 
någonsin känt. De var räddade! De skulle slippa till-
bringa resten av sina liv tillsammans med isbjörnar och 
Guillemoter.

”Och vilka har vi här, då?” frågade Måsen och pekade 
på Tomas och Rex.

Men innan de hann presentera sig fylldes luften av 
morfars hjärtliga skratt när han hälsade på sina andra 
två vänner.

”Dexter, Rex, Tomas! Det här är doktor Örn, och det 
här är Vallax! Kom och hälsa!”

Tomas, som ju inte var särskilt blyg av sig, tog genast 
till orda.

”Varför har ni alla så konstiga namn? Måsen, doktor 
Örn, Vallax.”

19. Motståndsrörelsen
det var precis som morfar alltid brukade säga till 
Dexter: ”Ibland ska man bara berätta en spännande his-
toria eller prata om något intressant i stället för att oroa 
sig, för förr eller senare dyker räddningen upp, och oftast 
när man minst anar det.”

De tre jättefåglarna som skrämt livet ur Guillemot-
pingvinerna var nämligen morfars vänner i 
Motståndsrörelsen, som kom flygande mot den gulkläd-
da skaran.

Att morfar valt gul färg på overallerna var ingen slump. 
Valet hade stått mellan gul, grön och röd, eftersom de alla 
var så kallade ”signalfärger”, det vill säga färger som är 
lätta att se för det mänskliga ögat.

Ljudlöst och stilla landade fågelfigurerna en efter en på 
isen. Dexter tyckte att det kändes precis som om det var 
tre änglar från himlen som kommit för att rädda dem.

”Wow!” sa han, och tryckte morfars osynliga hand.
Vingarna var kritvita och förbundna till en vit dräkt. 

Morfars vänner var helt och hållet vitklädda. Deras vita 
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våra vänner menar jag, förstås. Glidflygarna klarar av att 
bära två personer, så det är ingen fara, men ni måste ta på 
er de här ansiktsskydden, annars fryser ni ihjäl däruppe.” 
Morfar höll upp tre gula masker, som påminde om den 
mask morfar hade till VOLO-X.

”Men du då, morfar?” frågade Dexter oroligt. ”Vem 
ska du flyga med? Det finns ju bara tre glidflygare.”

Men morfar pekade på ryggsäcken han hade med sig 
från tornraketen. När Dexter såg att det var VOLO-X 
blev han genast lugnare.

”Bra morfar! Då kommer du säkert först av alla till 
middagen”, skrattade han.

”Okej, Dexter flyger med mig, Tomas flyger med 
Vallax, och Rex flyger med doktor Örn. Låter det bra?” 
frågade Måsen.

Alla nickade utom Rex, för han var ju både höjd- och 
flygrädd. Han var den ende som inte tagit på sig den gula 
masken.

”Jag litar på att doktor Örn flyger bra, men jag klarar 
inte av känslan av att …”, sa Rex med skakig röst, men 
innan han hade hunnit tala till punkt hade morfar spänt 
fast Rex på doktor Örns rygg och drog på honom den 
gula masken över huvudet. 

Doktor Örn fällde ut sina vingar. Rex kippade efter 
andan när han såg de stora vingarna.

Morfar gick vidare för att hjälpa Tomas upp på Vallax 
rygg.

”Sitt helt stilla under färden! Om du rör på dig kan jag 
tappa kursen”, sa Vallax till Tomas.

”Det är ingen fara, jag går ingenstans, men varför är 
du orolig för att tappa den där börsen?” frågade Tomas.

”Kursen, sa jag”, upprepade Vallax med sin konstiga 
dialekt. ”Jag kan tappa kursen om du rör på dig, och 

Då klev Vallax genast fram och utbrast chockad: ”En 
schimpans som kan tala?” Vallax hade en ovanlig accent. 
När han pratade lät det precis som om han kom långt, 
långt bortifrån, från ett främmande land.

”Carl-Gustav, vi kom ju överens om att vi inte skulle 
leka med naturen”, sa Vallax allvarligt med sin lustiga 
accent.

”Nej, det är inte som du tror, Vallax. Det är Kostroffs 
verk. Vi fann Tomas på Kostroffs luftskepp”, svarade 
morfar.

Det blev helt tyst för en kort stund.
”Så han har alltså lyckats till slut”, suckade doktor 

Örn och vände sig till Tomas. ”Var det många djur där? 
Kunde alla prata som du?”

Tomas nickade, fast det enda talande djur han träffat 
egentligen var den där katten på luftskeppet. Men han 
kände att det inte var läge för långa utläggningar just nu.

När alla hälsat på varandra och bekantat sig, tog 
Måsen befälet och höjde rösten: ”Nej, nu måste vi ge oss 
av! Småprata kan vi göra när vi kommer fram till ön. 
Middagen serveras prick klockan 19:00!”

”När är det?” frågade Dexter, som började bli lite 
småhungrig.

”Om exakt en och en halv timme”, sa morfar och tit-
tade på klockan och passade samtidigt på att kika på sitt 
digitalarmband. Det visade 06:32:21. Han hade sex tim-
mar, 32 minuter och 21 sekunder kvar av sin osynlighet.

”Men hur kommer vi till den där Björnön?” frågade 
Dexter.

Måsen viskade något till morfar.
”Okej, så här är det”, sa morfar och vände sig till 

Dexter, Tomas och Rex. ”Var och en av er kommer att 
flyga tillsammans med en av mina, öh … förlåt mig, en av 
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tog sats och lyfte när de slutligen fick luft under vingarna. 
Precis så såg det ut nu när doktor Örn flög iväg med Rex.

Rex var livrädd. Han blundade och bet ihop tänderna 
så hårt han kunde och hoppades innerligt att allt snart 
skulle vara över.

Vallax tog sats och upprepade samma procedur som 
doktor Örn, och inom kort var även han och Tomas på 
väg mot Björnön genom den kalla men friska kvälls-
luften över ett istäckt Svalbard. Tomas hade nog aldrig 
suttit så stilla i hela sitt liv. Även han var livrädd, men 
det ville han inte avslöja för någon. Han satt knäpptyst 
på Vallax rygg.

Måsen, Dexter och morfar stod ensamma kvar på isen.
”Åk ni först, så kommer jag efter!” sa morfar till Måsen 

och hjälpte Dexter upp på Måsens rygg.
”Om du säger det så, men skyll inte på mig om ma-

ten är kall när du kommer fram, för du hittar väl till 
Björnön?” skrattade Måsen.

”Käre Sven-Olof (för så hette Måsen egentligen), jag 
vill ju inte göra dig ledsen, men jag är rädd för att jag 
kommer att bli så hungrig av att vänta på er på Björnön 
att jag äter innan ni kommer fram”, skrattade morfar till-
baka. ”Flyg nu, så får vi se vem av oss som får kall mat 
till middag.”

”Som du vill”, sa Måsen och fällde ut sina vita ving-
ar. Han tog sats och ropade till Dexter: ”Är allt bra där 
bakom?”

”Ja, då! Allt är jättebra!” svarade Dexter och sken som 
en sol. Det här var äventyr, det här var livet! Han var inte 
rädd längre!

Inom loppet av några sekunder var Måsen och Dexter 
på väg mot himlen, och ljudet av de tunga, djupa vingsla-
gen fyllde luften ovanför Spetsbergen.

då kanske vi åker fel igen, precis som ni gjorde med 
tornraketen.”

”Aha …”, svarade Tomas, ”… då förstår jag. Var kom-
mer du ifrån egentligen, du pratar så konstigt?”

”Och det ska komma från en talande apa!” fnyste 
Vallax när han fällde ut sina vingar.

”Hur gör vi med tornraketen?” frågade Dexter när 
morfar hjälpte honom upp på Måsens rygg.

”Oroa dig inte”, sa Måsen. ”Ingenting kommer att 
hända med tornraketen under natten. Vi bärgar den i 
morgon bitti.”

”Jag har stängt takluckan ordentligt”, sa morfar. ”Och 
dörren är ju omöjlig att öppna. Det kanske hade varit 
bäst att låta tornraketen vara osynlig, men för Guillemot-
pingvinernas skull gjorde jag den synlig igen.”

Morfar gjorde sig beredd. Den gula mössan, solglasögo-
nen och handskarna åkte av. Dexter iakttog morfar och 
det var läskigt, för det kändes som om hela morfars huvud 
försvann. Men snart kom det tillbaka igen, fast nu med den 
svarta mask som hörde till hans minijetflygare VOLO-X. 

”Är du redo, Carl-Gustav?” ropade Måsen.
”Jajamensan, mot Björnön!” ropade morfar. Han böj-

de fingrarna och lyfte från marken.
Dexter var stolt över att ha en så cool morfar. ”Yes!” sa 

han tyst för sig själv och log.
Morfar landade igen – han bara provade att allt fung-

erade som det skulle.
Doktor Örn tog några snabba steg framåt och plöts-

ligt började vingarna röra på sig upp och ner med stora, 
djupa rörelser tills han slutligen lyfte från marken och 
drogs upp mot himlen, med Rex på ryggen.

Dexter mindes djurfilmerna han brukade titta på när 
han var liten. Där fick man se hur de stora rovfåglarna 
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för när man flyger så snabbt och långt kan minsta lilla 
kursändring innebära att man hamnar flera mil fel.

Från Spetsbergen till Björnön är det ungefär 20 mil, det 
vill säga 200 kilometer, vilket betyder ungefär en timmes 
flygtid. 

Morfar njöt av flygturen. Men när han flugit i 55 minu-
ter och kunde skönja den dimhöljda och mystiska, bergs-
beklädda Björnön hände något oväntat. Rätt som det var 
började motorn krångla, och han sjönk hastigt ner mot 
vattnet. I panik aktiverade han den inbyggda fallskär-
men, som genast vecklades ut och fick VOLO-X att segla 
upp i luften igen.

Han försökte styra fallskärmen mot land, men det var 
lönlöst. Sakta men säkert sjönk han och närmade sig vatt-
net. Med ett plask landade han i vattnet. Han slet av sig 
ryggsäcken och försökte trassla sig ur fallskärmsremmar-
na. Efter ett tag lyckades han frigöra sig från fallskärmen 
och började simma. Som tur var befann han sig endast 
500 meter från land.

Efter vad som kändes som en evighet nådde han slut-
ligen fast mark, genomsvettig men samtidigt huttrande 
och genomfrusen. Overallen höll den värsta kylen ute, 
men hans huvud var helt nedkylt av det iskalla vattnet. 
Han hackade tänder och kunde knappt röra sig, när han 
långsamt drog sig upp för en klipphäll, där han blev 
liggande. Till slut lyckades han ta sig upp på benen och 
med sina sista krafter började han röra sig inåt mot ön, 
men han hostade oupphörligt och ramlade omkull då 
och då.

Om han bara kunde nå en av grottorna som gick från 
klipporna vid vattnet runt ön skulle han vara räddad. 
Därifrån kunde man ta sig in i Örnnästet.

”Hej då, morfar, vi ses på Björnön!” skrek Dexter och 
vinkade till morfar.

Det pirrade i Dexters mage, men det var ett härligt pirr, 
en sådan där känsla man får i magen när man gungar 
alldeles för högt på gungorna i skolan. Först känns det 
läskigt, men sen kan man inte sluta. 

”Vi ses snart!” ropade morfar och vinkade tillbaka.
Morfar tog några djupa andetag och knöt nävarna. 

Omedelbart sköt han upp i luften som en raket och för-
svann ur sikte. Han hade glömt hur snabbt VOLO-X 
kunde flyga, och skrek därför rakt ut med skräckblandad 
glädje när han for upp mot himlen: 

”Wooooooow! Iiiiiiooooiiii!”
Så snart han hunnit i fatt de andra sänkte han hastig-

heten. Dexter fick genast syn på morfar och knackade på 
Måsens rygg. Måsen höll nästan på att tappa kursen när 
han till sin stora förvåning fick se morfar.

Måsen och hans vänner flög nämligen i 150 km i tim-
men, och så snabbt hade Måsen aldrig trott att morfar 
kunde flyga. Dessutom såg morfar ut som en gigantisk 
geting i sin gulsvarta dräkt.

Nu ville morfar retas lite, och flög därför jämsides med 
Måsen och gjorde en demonstrativ honnörshälsning med 
handen mot pannan och vinkade till Måsen och Dexter, 
innan han knöt sina nävar och satte av i maxhastighet i 
riktning mot Björnön och var försvunnen.

Vallax och doktor Örn blev vettskrämda när morfar 
svischade förbi, och de höll nästan på att krocka med 
varandra.

Morfar rusade fram i 200 km i timmen i riktning mot 
Björnön. Det var en mäktig känsla att flyga fram över 
isarna. Han kände sig som barn på nytt. För säkerhets 
skull hade han ställt in den inbyggda GPS:en på Björnön, 
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20. Örnnästet
vid tornraketen var det helt tomt på Guillemot-
pingviner nu. Det verkade som om ”jättefåglarna” hade 
skrämt livet ur dem. Kanske skulle de aldrig våga sig till-
baka igen, men det fanns ju gott om andra platser att 
häcka på vid Spetsbergen.

Två andra och ovanligt stora pingviner hade däremot 
tagit Guillemot-pingvinernas plats och befann sig nu vid 
tornraketens dörr.

Det var alldeles tyst och stilla, och det enda man kunde 
höra var en sälmamma som ropade någonstans långt bor-
ta till sina ungar att komma och äta middag.

Det började skymma, men plötsligt bröts tystnaden 
av ett sprakande och knastrande: ”1897 och 1950, ange 
position!”

”Vi står precis vid Olssons raket, men vi kan inte ta oss 
in, och det börjar bli kallt om fötterna nu”, svarade en av 
pingvinerna.

1897 och 1950 visade sig vara två Svarthattar utkläd-
da till pingviner, utsända av Kostroff. Och det var ingen 

*

De andra hade nu nått fram till ön och påbörjade sin 
inflygning. ”Carl-Gustav sitter säkert och väntar på oss 
i matsalen”, sa Måsen och log, när de närmade sig den 
tjocka dimma som låg som ett täcke över Björnön.

Plötsligt började de sjunka mot marken.
Det blev ljusare och ljusare och Dexter kunde känna 

att det kom värme nerifrån.
Snart försvann dimman, och Dexter kunde nu se klart 

och tydligt. Han var mållös av det som uppenbarade sig 
framför honom.

*

Samtidigt uppenbarade sig några ovanligt stora pingviner 
vid tornraketen på Spetsbergen …

 



208 209

misslyckad. Hur skulle det här sluta? Skulle de tvingas 
svälta ihjäl inne i tornraketen?

1950 använde en ficklampa för att lysa in genom tak-
luckan och upptäckte svalfamiljen i morfars helikopter.

”Det är ingen där, bara ett par fåglar”, sa 1950. ”Har 
du lasersågen?”

”Nej, vi måste tillbaka till ubåten och hämta den”, sva-
rade 1897.

”Dumskalle, hur kunde du glömma den?”
Svarthattarna klättrade snabbt nerför tornraketen och 

funderade på snabbaste vägen tillbaka till ubåten. Men 
innan de visste ordet av sa det svisch … och så åkte de 
rutschkana nerför den isiga bergssluttningen och landade 
huvudstupa långt nedanför berget, precis som Dexter och 
hans vänner tidigare gjort.

*

Samtidigt vid Björnön, 200 km från tornraketen, var 
Dexter och de andra på väg in i Örnnästet, som låg gömt 
inuti ett berg, som täckte större delen av ön. Det såg ut 
som en riktig fästning, byggd av människohänder, men 
det var naturen som hade format berget så.

De drogs nedåt och befann sig i någon sorts magnet-
fält. Ett blått ljus omgav dem, och de färdades utan att 
röra sig. Kraften i magnetfältet drog dem långsamt flera 
hundra meter neråt mot en stor, rund plattform.

Dexter såg sig omkring. De var inne i en jättelik upp-
lyst grotta. Dexter kunde höra porlande vatten, som från 
ett vattenfall, men plötsligt hördes en ilsken röst nerifrån 
plattformen.

”Var har ni varit? Maten är klar. Klockan är redan 
kvart över sju!”

mindre än Kostroff själv som nu anropade dem från luft-
skeppets kommandobrygga.

”Idioter, ni går ingenstans förrän ni har lyckats ta er in 
och bekräftat innehållet i raketen för mig!”

”Men det går inte. Vi har försökt med allt!” svarade 
1897 förtvivlat. 

”Ubåten hämtar er först när ni har tagit er in. Valet är 
ert. Vill ni stanna kvar och förbli pingviner i Arktis, så 
gärna för mig”, sa Kostroff och bröt förbindelsen genom 
ett våldsamt slag på instrumentbrädan framför sig.

De stackars Svarthattarna stod huttrande i sina stora 
pingvinkostymer och arbetade febrilt med att få upp dör-
ren till morfars tornraket. Men varken pansardörren eller 
de skottsäkra fönstren ville ge vika för deras upprepade 
inbrottsförsök, som dock satt skräck i svalfamiljen …

Plötsligt hördes en duns inifrån tornraketen, och det 
dunsande ljudet fortsatte med allt större kraft och inten-
sitet. Det var svalpappan som desperat flög mot takluck-
an gång på gång för att försöka ta sig ut och hämta mat 
till sina hungriga, skrikande ungar. Svalmamman gnällde 
och tjatade och svalungarna tjöt av hunger.

1897 och 1950 tittade på varandra.
”Schh”, viskade 1897 och pekade uppåt mot tornra-

ketens topp.
Blixtsnabbt plockade Svarthattarna fram sina sug-

proppshandskar och började klättra uppför tornraketen 
mot takluckan. Det tog lite längre tid än vanligt, eftersom 
det var svårt att klättra med pingvindräkterna på sig.

När de nådde takluckan och tittade ner mot glaset höll 
de på att skrämma ihjäl den stackars svalpappan som trod-
de att det var en hungrig rovfågel på jakt efter hans ungar.

Modfälld tvingades han återvända till svalboet, till 
ännu mer tjat, gnäll och skrik. Han kände sig fullkomligt 
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”Ja, det är han säkert”, svarade Måsen. ”Du såg ju hur 
snabbt han flög.”

”Vi går och byter om och går direkt till matsalen. Carl-
Gustav väntar säkert på oss där!” sa doktor Örn.

”Ja, man vill ju inte bråka med Maria”, sa Måsen och 
skrattade. ”Då vet man hur det slutar!”

Och snart var de på väg genom ett enormt hangarlik-
nande område där det stod flygplan och mängder av kon-
stiga farkoster överallt. Dexter hade aldrig sett maken till 
något liknande förut. Längst bort i hangaren låg ett stort 
fartyg och massor av glashissar åkte upp och ner längs 
med den höga bergväggen.

De klev in i en hiss och åkte upp till andra våningen 
där Dexter och hans vänner fördes till sina rum. De var 
alla lite smårädda för den där Maria, så de skyndade sig 
att byta om till middagen. Rummen påminde om finare 
hotellrum, men det var nog bara Dexter som kunde göra 
den jämförelsen, eftersom han hade sett alla Agent Rex-
filmerna, och Agent Rex bodde ju jämt på lyxhotell. 

Dexter stängde dörren till sitt rum och drog av sig 
den gula gummidräkten. Han öppnade garderobsdör-
ren. Därinne hängde grå dräkter i olika storlekar – alla 
likadana – med ett märke som påminde om något som 
Dexter sett i morfars arbetsrum, eller rättare sagt det som 
en gång var morfars hemliga högkvarter.

Efter en stund hittade Dexter sin storlek. Den passade 
helt perfekt. Till dräkten fanns också ett par svarta stöv-
lar och handskar, som han också tog på sig. Han såg sig 
själv i spegeln och ryste till. Han såg ut precis som någon 
i en sån där superhjältefilm. Han granskade märket som 
satt på vänster bröst. Det var en vit jordglob med en guld-
färgad örn inuti.

Det knackade på dörren.

”Duka för fyra personer till, vi får gäster ikväll!” sva-
rade Måsen.

”Vad? Fisken räcker inte till alla!” svarade rösten 
irriterat.

”Äsch, gör din goda pizza för fyra personer, vetja! Vi 
kan äta om en halvtimme, det är ingen panik”, svarade 
Måsen.

”Ja, ja, det blir alltid ändringar. Fisken blir dålig om en 
halvtimme, och pizzan måste ätas precis när den är klar”, 
suckade rösten uppgivet, och små men bestämda fotsteg 
hördes trippa iväg över plattformen. 

En stor dörr öppnades, men just innan den stängdes 
skrek rösten så det ekade i hela grottan: ”Vi äter om en 
kvart, och våga inte komma för sent till matsalen!”

”Du, förresten – Maria!” ropade Måsen. ”Har du sett 
Carl-Gustav?”

Men Maria var redan i köket och satte ugnen på 275 
grader för pizzan. Hon suckade bittert och beklagade sig: 
”Stenugnen tar en halvtimme att värma upp till 400 gra-
der. Jag avskyr att göra pizza i vanlig ugn, det blir inte 
gott. Alltid ska de förstöra mina planer.”

”Vem är Maria?” frågade Dexter.
”Hon är vår egen kokerska och hjälpreda här på 

Björnön. Hon kan bli lite arg ibland, men man ska inte ta 
det personligt, hon vill bara väl. Hon är väldigt mån om 
att maten ska bli perfekt”, fortsatte Måsen, som kände 
sig glad över att äntligen få mark under sina fötter. 

Flygresan hade varit lång och påfrestande.
Måsen tog av sig hjälmen och hjälpte sedan Dexter att 

hoppa ner på plattformens släta betonggolv.
Det såg ut som helikopterplattan på ett sånt där stort 

militärfartyg.
”Är morfar här?” frågade Dexter oroligt.
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”Okej, vi tar av dig stövlarna!” sa Dexter. ”Känns det 
bättre nu?”

Tomas nickade.
”Bra! Då går vi och hämtar Rex. Maria blir ju arg om 

vi kommer sent och förresten … morfar väntar säkert på 
oss i matsalen!” sa Dexter och fick genast bråttom.

*

Men morfar befann sig fortfarande långt ifrån den varma 
och trevliga matsalen.

Medan Dexter och hans vänner gjorde sig hemma-
stadda i sina rum, hade morfar nu nått fram till en av öns 
många grottor och vadade fram i vattnet. Han stödde sig 
med handen mot grottväggen för att inte ramla men föll 
trots allt i vattnet då och då.

Han var trött och genomfrusen. 
Det var mörkt i grottan, så när som på det svaga ljuset 

från dräktens GPS-skärm på ena ärmen. Tack vare den 
kunde han i alla fall se en halv meter framåt.

Morfar grämde sig över kraschen.
GPS:en visade att han var tio minuter från Örnnästet 

nu.
Krafterna började ta slut, men han försökte peppa sig 

själv genom att prata högt, precis som om han hjälpte 
någon annan.

”Kom igen nu, Carl-Gustav, du klarar det! Kom igen 
nu!”

Och det verkade fungera, för nu gick han snabbare och 
snabbare mot målet – en stor stendörr vid slutet av grot-
tan, som ledde in till Örnnästet.

”Hur länge ska du vara där, egentligen? Kom nu, så går 
vi!” ropade Tomas.

”Ja, ja, jag kommer!” svarade Dexter och skyndade sig.
När Dexter öppnade dörren höll han på att trilla om-

kull av skratt.
”Ha, haa, haaa … ho, hoo, hooo … ha, haa, haaa!”
Tomas blev ledsen.
”Vad är det som är så kul?” frågade han gravallvarligt.
”Kom!” sa Dexter när han äntligen hade skrattat klart 

och ledde Tomas fram till spegeln.
”Titta på dig själv!” sa Dexter.
Tomas tittade en lång stund på sig själv i spegeln och 

sa: ”Det ingick inte i min utbildning att klä på sig.”
Tomas tittade på Dexter och på sig själv i spegeln och 

sedan på Dexter igen.
”Aha, nu förstår jag!” sa han och klädde genast av sig 

den uppochnedvända dräkten.
Tomas hade tagit på sig dräkten upp och ned.
Med byxbenen på huvudet såg han ju verkligen ut som 

en riktig clown där han stod framför spegeln. På ett ögon-
blick fick han på sig dräkten åt rätt håll, men den var 
alldeles för stor.

”Kom, så ska jag hjälpa dig!” sa Dexter och gick fram 
till sin garderob.

”Hmm, låt mig se, det här är nog din storlek”, sa 
Dexter och tog fram en mindre storlek.

Dexter hjälpte Tomas att klä på sig.
”Wow, du ser ju jättecool ut!” utbrast Dexter. ”Hur 

känns det?”
”Eeeh, aaah, jaa, kanske, jag vet inte riktigt”, sa Tomas 

och skruvade på sig framför spegeln.
”Det känns lite instängt”, sa han efter en stund. ”Jag är ju 

trots allt ingen människa. Jag är ett djur, och vi älskar frihet.”
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Och nu öppnades dörren äntligen, och de möttes av 
en mycket sömnig Rex, som stod i dörröppningen och 
sträckte på sig.

Han hade aldrig tidigare upplevt så stora och sköna 
sängar. Han var ju van vid att sova på golvet.

Så fort han klätt av sig gummioverallen hade han där-
för lagt sig i sängen och somnat direkt.

”Ååaauuhh”, gäspade Rex och sträckte på sig så det 
knakade i armarna.

”Men Rex, det är inte läge att sova nu. Alla väntar på 
oss. Maria blir jättearg om vi inte kommer i tid till ma-
ten”, sa Dexter och såg argt på Rex, men han kunde inte 
undgå att samtidigt tycka lite synd om honom.

Men Rex svarade inte. Han verkade ha somnat om – 
stående! Då tappade Dexter och Tomas tålamodet. Snabbt 
och beslutsamt tog de Rex under varsin arm och la ho-
nom på sängen. Han yrade något obegripligt om ”ving-
ar”, medan Dexter och Tomas drog av honom kläderna 
och tog på honom en av dräkterna från garderoben.

Den minsta storleken passade perfekt. Med sina sol-
glasögon och sin skalliga hjässa såg Rex verkligen ut som 
en hemlig specialagent.

Värre var det dock med stövlarna.
För att lyckas få på dem ställde de Rex upp och höll 

honom under armarna. Sedan försökte de få honom att gå 
runt i rummet. Sakta men säkert sjönk Rex fötter längre 
och längre ner i stövlarna, och till slut kunde han stå rakt.

”Okej, nu går vi!” sa Dexter och gav tecken till Tomas.
Eftersom Rex fortfarande sov fick de fortsätta att hålla 

honom under armarna. När de kom ut ur rummet såg de 
Måsen skynda förbi.

”Åh, killar, vad snygga ni är. Kul att dräkterna pas-
sade! Men nu får vi allt skynda oss så att vi inte får Maria 

*

Samtidigt hade Svarthattspingvinerna nått fram till 
vattnet och väntade på att ubåten skulle stiga upp till 
ytan.

”Var är de nu då?” fräste 1950.
”Äsch, det är alltid samma sak”, sa 1897.
”Tänk om de inte fick vårt meddelande?” sa 1950.
”Kostroff kommer att döda oss …”
”Det kommer nog inte att behövas, för om vi fast-

nar här blir vi ju isbjörnsmat i alla fall”, sa 1950 och 
suckade.

”Finns det isbjörnar här?” frågade 1897.
”Om det finns! Det kryllar av dem, och i de här ping-

vindräkterna blir vi ju extra intressanta på isbjörnarnas 
middagsbord”, svarade 1950 som konstigt nog inte ver-
kade särskilt bekymrad över detta.

1897 såg sig om, drog in huvudet så långt han kunde 
i pingvindräkten och kallsvettades när han tänkte på de 
hungriga isbjörnarna.

*

Dexter och Tomas knackade på Rex dörr, men ingen 
öppnade. Kanske hade han redan gått ner till matsalen?

”Hallå, Rex, är du där?” ropade Dexter genom dör-
ren. Men han fick inget svar.

Vart i all sin dar hade Rex tagit vägen?
Men just när Dexter och Tomas hade gett upp hop-

pet och började röra sig mot matsalen, hörde de något 
inifrån Rex rum. Det var någon som stönade.

Dexter och Tomas vände genast tillbaka.
”Hallå, Rex, är det du? Svara! Öppna!”
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21. Maria
”kom och sätt er!” sa Vallax.

”Men var är morfar?” frågade Dexter.
”Vi trodde att han var här, men man ska aldrig oroa sig 

för Carl-Gustav, det lär man sig när man känt honom ett 
tag”, sa Måsen och log.

Det kunde Dexter i och för sig hålla med om, men det 
kändes ändå inte bra. Han sänkte huvudet och blev tyst. 
Tänk om det hänt morfar någonting?

”Oroa dig inte, han kommer snart”, sa Vallax och 
hjälpte de tre vännerna på plats.

”Men …”, sa Tomas och såg på Vallax.
”Ja?” svarade Vallax.
”D-du, d-du är …”, stammade Tomas.
”Ja, vadå?” sa Vallax besvärat och sköt in Rex stol.
Vallax verkade vara från Afrika och för Tomas blev 

det en chock eftersom han fick läskiga minnen från sin 
barndom när han såg honom. Tomas hade ju bara sett 
honom med hjälmen på tidigare. Männen som fångade 
Tomas när han var en liten schimpansunge såg precis ut 

till ovän ikväll”, sa Måsen och sprang före och visade 
vägen till matsalen. Den där Maria har verkligen makt 
över allt och alla på det här stället, tänkte Dexter när de 
skyndsamt följde Måsen hack i häl med den sovande Rex 
mittemellan sig.

Dexters, Tomas och Rex rum låg på andra våningen 
och matsalen var en trappa ner. Snabbaste vägen dit gick 
via en smal spiraltrappa, och det blev ju en näst intill 
omöjlig uppgift för Dexter och Tomas att gå med Rex i 
den smala trappan. De gjorde därför allt de kunde för att 
väcka honom, men ingenting hjälpte.

”Eeh, Måsen”, stammade Dexter fram. ”Går det att 
ta hissen ner? Vi har lite problem med Rex. Han är trött 
efter resan.”

”Okej, killar, vi ses där nere. Ta höger och sedan vän-
ster när ni kommer ut från hissen, men skynda er! Alla 
väntar redan vid matbordet”, sa Måsen och försvann ner-
för trappan.

Dexter tryckte på hissknappen, och efter ett kort ögon-
blick öppnades hissdörrarna.

Det fanns fler knappar i hissen än Dexter någonsin 
hade sett i en hiss förut. De tryckte på 1:an, och dörrarna 
stängdes omedelbart och på bara någon sekund var de 
nere på första våningen.

Enligt Måsens instruktioner tog de först höger och se-
dan vänster när de gick ut ur hissen och kom in i någon 
sorts valv, där de fortsatte över en bro med porlande vat-
ten under. Snart kom de in i en sal med ett stort bord, där 
de andra redan satt och väntade på dem.

”Hallå, vänner!” ropade Måsen när han fick se de tre 
gråklädda figurerna.

”Välkomna till Örnnästet!”
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”Hur vet du …?”
”Det måste vara du. Alla pratade alltid om det på läg-

ret, och Kostroff sa att det var hans största misslyckande 
någonsin, men jag har aldrig sett någonting så …”, sa 
Rex och hejdade sig.

”Ja, vad då?” frågade Maria argt och stirrade på Rex.
”… någonting så vackert”, pressade Rex till slut fram 

och såg ner i golvet.
Maria blev alldeles röd om kinderna och tappade näs-

tan en tallrik, när hon sprang ut till köket. Hon blev stå-
ende i köket och tårarna flödade. Hon mindes inte när 
hon senast hade gråtit. Det var liksom inte hennes stil 
att börja gråta. Men hon grät av lycka, för ingen hade 
någonsin sagt att hon var vacker.

”Du har rätt, Rex”, sa Måsen. ”Som du redan har hört 
av dina vänner skapade Kostroff en kvinnlig Svarthatt av 
misstag och höll henne fängslad från omvärlden och fram-
för allt från alla Svarthattar. Han vågade inte tänka på vad 
som skulle hända om Svarthattarna fick se henne. Om de 
skulle bli kära i henne skulle de inte kunna tänka på något 
annat, och Kostroff anser ju att kärlek inte är bra för en 
Svarthatt, eftersom Svarthattarnas uppdrag är att arbeta 
och inget annat. Men vi lyckades rädda Maria från hennes 
fångenskap hos Kostroff, och som tack för det valde hon 
att stanna här hos oss och arbeta i köket på Björnön.”

Rex var mållös. Om det fanns ett paradis, så var han 
där nu. Han hade träffat den legendariska, mytomspunna 
kvinnliga Svarthatten, som alla Svarthattar i hela världen 
alltid drömt om att få träffa. Maria – åååh, vilket under-
bart namn! Och hennes hår, flammande rött, precis som 
den kärlek han kände i sitt hjärta nu. 

”Rex! Vad är det med dig, du ser så konstig ut!?” sa 
Dexter och ruskade om honom.

som Vallax! Tomas kurade omedvetet ihop sig på sin stol 
och dolde ansiktet med sina händer.

”Försiktigt, han … han sover”, sa Dexter till Vallax 
och skämdes för Rex.

”Sover?” skrek Maria upprört, när hon kom inrusande 
med tallrikarna. ”Vem sover vid mitt matbord?”

Maria var väldigt kortväxt och helt rödhårig. Hon var 
lika kort som en Svarthatt, men hon verkade ha energi för 
ett helt regemente, för hon rusade omkring och serverade 
tallrikarna i raketfart runt bordet.

När hon fick syn på Rex, som satt och sov vid bordet, 
gick hon genast fram och nöp honom i kinden.

”Här har du din pizza, din oförskämda sjusovare!” sa 
hon och drämde pizzatallriken i bordet. Rex vaknade till 
med ett ryck och blev med ens helt klarvaken.

”Vad, eeeh, var är jag någonstans? Mamma?”
”Nej, jag är inte din mamma!” sa Maria och fnyste.
Rex vände sig mot Maria och såg på henne. Hon var 

det vackraste han någonsin hade sett. Hans ögon blev 
stora som tefat och han kunde inte slita sin blick ifrån 
henne. Till slut fick han fram några ord och sa:

”Jag gör allt du vill, mamma.”
”Äsch, pyttsan, jag är inte din mamma, kan du inte 

förstå det?” sa Maria, som började bli väldigt irriterad.
”Vilket nummer är du?” frågade Rex.
Det blev helt tyst i matsalen.
Dexter tänkte att det var lite väl framfusigt av Rex att 

fråga om hennes telefonnummer, när de precis hade träf-
fats för första gången. Men det var inte Marias telefon-
nummer Rex avsåg med sin fråga.

Maria, som redan var på väg till köket, blev helt stilla-
stående. Sakta vände hon sig om mot Rex och granskade 
honom från topp till tå.
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Tänk om Vallax hörde till de där dumma männen som 
rövat bort honom från hans föräldrar när han var liten?

”Finns det många apor där?” frågade Tomas och såg 
lurigt på Vallax. Tomas betraktade uppmärksamt Vallax 
ansikte för att se om han talade sanning.

”Ja, det är faktiskt en av de schimpansrikaste platserna 
i hela Afrika!” svarade Vallax.

”Och vad jobbade dina föräldrar med?” frågade 
Tomas. Det här började likna ett korsförhör.

”Eeeh …”, tvekade Vallax, som inte var beredd på frå-
gan, ”… de jobbade på en nationalpark och tog hand om 
djur, en av Kostroffs djurparker.”

”Kostroff?” sa Tomas förvånat.
”Ja, efter min utbildning på Gabons universitet fick jag 

jobb som forskare vid Gabons största naturreservat och efter 
det fick jag ett erbjudande om att jobba direkt under Kostroff 
i hans organisation med kartläggning av världens alla djur 
för ett specialprojekt. Då fick jag veta allt om hans galna 
idéer om att ta över världen. Som tur var träffade jag din 
morfar, som hjälpte mig bort från Kostroff”, svarade Vallax.

Tomas förstod nu att Vallax inte tillhörde de skyldiga. 
Han drog en lättnadens suck, för han tyckte om Vallax 
och ville vara hans vän. Tomas skulle ju aldrig kunna 
vara vän med de där rövarna.

”Vad var det för specialprojekt?” frågade Tomas.
”Kostroff ville lära sig allt om hur man kunde plantera 

skogar och få djur att leva och föröka sig i rymden”, sva-
rade Vallax med en suck.

Tomas tyckte inte om det där pratet om rymden, efter-
som han inte förstod vad det var för någonting, så han 
bytte genast samtalsämne.

”Jag vill hitta mina föräldrar”, sa Tomas och tittade 
Vallax djupt in i ögonen.

Men Rex var helt borta, precis som om någon hade 
hypnotiserat honom.

Snart kom Maria tillbaka och Rex följde varenda steg 
hon tog, han släppte henne inte med blicken. 

När Maria kom fram till hans plats och såg att han inte 
hade ätit någon pizza, pekade hon på hans tallrik och sa: 
”Fick ni inte lära er att äta upp maten på det där lägret?”

Rex bara stirrade på Maria och log sitt bredaste leende.
Dexter och Tomas knuffade till honom.
”Psst, ät upp, du gör henne ledsen”, viskade Dexter till Rex.
”Vad, eeeh”, svarade Rex, men det var hopplöst. Dexter 

var tvungen att skära upp en bit pizza till Rex, stoppa den 
i hans hand och hjälpa honom att föra den till munnen.

Rex började tugga på pizzan och mumsade på den som 
om han aldrig hade sett mat förut.

”Mmm, aaaaaah, wow! Det här var det godaste ... allt-
så, det är ju helt ... ååååh”, stönade Rex till Marias stora 
förtjusning.

Snart hade Rex ätit upp varenda liten smula av pizzan, och 
han ville knappt lämna ifrån sig tallriken till Maria. Maria 
dukade av och for kvittrande in i köket och tänkte: Han är 
ju ändå ganska stilig, och han gillar min mat! För Maria såg 
Rex inte det minsta läskig ut. Hon tyckte inte ens att hans 
röda ögon bakom solglasögonen var otäcka. Men Rex valde 
att behålla solglasögonen på – det kändes tryggast så.

När uppmärksamheten kring Rex nyförälskelse lagt 
sig, vände sig Tomas återigen till Vallax och frågade:

”Var kommer du ifrån?”
”Gabon – ett litet land på Afrikas västkust”, svarade Vallax.
Tomas blev tyst och funderade en stund.
Han visste ju inte vad landet han själv kom ifrån hette, 

men han var i alla fall helt säker på att människorna som 
bodde där såg ut precis som Vallax.
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två gånger gick omedelbart ett larm upp till Örnnästets 
datacentral, där Vallax just nu stod och iakttog en dator-
skärm för att se var larmet kom ifrån.

Så fort han lyckats lokalisera det tittade han på ka-
merabilderna från Örnnästets övervakningskameror, där 
han genast såg morfar liggande orörlig på marken. Men 
Vallax kände inte igen honom. Han trodde att det bara 
var någon äventyrare som irrat vilse på ön. Det var ju 
inte ovanligt att de fick besök av någon expedition, som 
hämtade prover i grottorna vid Björnön, men ännu var 
det ingen som hade upptäckt Örnnästet.

”Det är vid östra bukten. Det är en ensam person, som 
verkar illa däran!” skrek Vallax till Måsen och doktor 
Örn, som genast gav sig av för att undersöka saken.

”Var försiktiga! Vi vet ju inte om Kostroff har spårat 
våra nyanlända vänner och skickat en specialstyrka. Det 
kanske är en fälla!” ropade Vallax efter sina kollegor precis 
innan hissdörrarna stängdes och de åkte ner i underjorden. 

”Äsch, det är säkert en valross som simmat fel igen”, sa 
doktor Örn, som inte var särskilt orolig för inbrottstjuvar. 
Det var nämligen doktor Örn som hade planerat och ritat 
Örnnästet med alla dess larmanordningar och kameror.

Fem våningar längre ner klev de ut ur hissen och begav 
sig i rask takt mot ingången vid östra bukten. Det var en 
bit att gå.

När de var framme osäkrade doktor Örn sitt vapen, ett 
automatgevär med bedövningspilar, och Måsen gjorde sig 
beredd att öppna dörren.

Doktor Örn gjorde tecken åt Måsen och 1–2–3, så 
öppnade de den tunga stendörren.

”Carl-Gustav!” skrek Måsen av förskräckelse och ru-
sade blixtsnabbt fram till morfar, som stått lutad mot 
stendörren och nu ramlade ut genom ingången.

”Du blev bortrövad?” frågade Vallax.
Tomas nickade.
”Vänta, ska vi se!” sa Vallax och ställde sig bakom 

Tomas och rörde vid hans huvud. Vallax tog på sig sina 
glasögon och granskade noggrant Tomas nacke.

”Vad gör du?” frågade Dexter, som inte tyckte om när 
man gjorde så med hans kompis.

”Aaah, det är som jag trodde!” utbrast Vallax och tog 
av sig glasögonen.

”Vänta här!” sa han och gick iväg med raska steg. ”Jag 
är snart tillbaka.”

*

Samtidigt hade morfar äntligen nått fram till målet i den 
kalla och fuktiga grottan under Örnnästet. Han stod nu 
vid den stora stendörren, som öppnades med hjälp av en 
sextonsiffrig kod.

Hans händer darrade av kyla när han knappade in ko-
den på en knappt synlig metallplatta i bergväggen.

7777 – 1212 – 7777 – 1212
Men ingenting hände. Vad, har de ändrat koden? und-

rade morfar och drog en djup suck inombords.
Han försökte igen.
7777 – 1212 – 7777 – 1212
Men stendörren förblev stängd.
Efter tre försök spärrades låset och det skulle vara 

omöjligt för morfar att ta sig in. Skulle han dö här i grot-
tan? Var det så här hans liv skulle sluta?

Men uppe i matsalen hade larmet redan gått.
Örnnästet hade många in- och utgångar runt hela ön, 

fyra stycken under jord och fyra stycken ovan jord. Varje 
ingång var styrd med kodlås. När någon slog in fel kod 
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22. Gabon
doktor örn la märke till en blinkade lampa i morfars 
bröstficka. 

”Vad är det där för någonting?” frågade Måsen.
”Jag vet inte, men nu måste vi få liv i honom. Han är 

helt genomfrusen!” sa doktor Örn.
”Ja, men han andas i alla fall, och hjärtat slår, det är det 

viktigaste!” sa Måsen.
De grep tag i varsin ände av morfar, och så snabbt de 

bara kunde bar de honom till hissen.
Måsen anropade i kommunikationsradion:
”Måsen till Vallax. Vi har hittat Carl-Gustav. Han är 

genomfrusen och medvetslös! Förbered sjukrummet och 
sätt igång värmekuvösen!”

Vallax höll på att trilla omkull av chocken. Men utan 
att tänka svarade han genast: ”Vallax till Måsen. Det ska 
bli! Klart slut.”

Han sprang förbi matsalen och tog med sig de andra, 
och de rusade tillsammans mot sjukrummet.

”Snabbt av med overallen!” sa Vallax och hjälpte  
Måsen och doktor Örn att få upp morfar på en sjukhus säng. 

*

I samma ögonblick hade Svarthattarna vid Spetsbergen 
äntligen fått sin specialleverans från Kostroffs ubåt. Inom 
kort var de tillbaka vid tornraketen och förberedde sig på 
ett nytt inbrottsförsök.

I svalboet blev det ett förfärligt oväsen när svalpappan 
såg lasersågens röda stråle mot takluckans fönster …
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Samtidigt som Dexter var ledsen, så var han också arg. 
Arg på allt.

På Kostroff, Svarthattarna, pappa som lämnat honom, 
mamma som bara jobbade, lärarna i skolan, kompisarna, 
de elaka killarna.

Allt var fel utom morfar. Morfar var hela hans värld, 
det var meningslöst att leva utan honom.

Tomas och Rex försökte trösta Dexter, men det gick 
inget vidare.

Det blev knäpptyst i sjukrummet.
Dexter reste sig upp och gick fram och tillbaka. Han 

gick runt värmekuvösen och strök den då och då med sina 
fingrar. Varför, varför, varför …? Det kunde väl hända en 
av de dumma killarna i skolan eller en av morfars griniga 
grannar, men varför just morfar …? Dexter fick inte ord-
ning på sina tankar, det gick bara runt i huvudet på honom. 

Men till slut stannade han mitt i rummet, vände sig 
mot de andra och sa: ”Om morfar dör så dör jag också.” 
Och precis när han hade sagt det föll han till golvet av 
utmattning. Morfars tillstånd blev för mycket för Dexter.

Måsen bar genast Dexter till hans rum och bäddade 
ner honom i sängen. ”Sov gott nu, Dexter. När du vaknar 
kommer allting att vara som vanligt igen”, sa han, men 
tänkte samtidigt: Jag hoppas verkligen att jag har rätt …

Doktor Örn tittade på klockan och reste sig upp.
”Det är ingen idé att vara kvar här. Carl-Gustav be-

höver ligga i kuvösen ett bra tag nu. Kom, så går vi till 
matsalen. Maria har serverat te.”

*

Samtidigt hade de två inbrottstjuvarna vid tornraketen 
lyckats såga ett hål i takluckan med sin lasersåg. De 

När de fått på morfar en ren, torr pyjamas (ovanpå 
den osynliga silverdräkten) sköt de snabbt in honom i en 
värmekuvös, som såg ut som en avlång, vit bubbla. Den 
fylldes strax med varm ånga. De vågade inte ta av honom 
den osynliga silverdräkten, med risk för att påverka hans 
chanser att bli synlig igen.

Ingen fäste någon större vikt vid den blinkande sända-
ren i morfars bröstficka på overallen.

Trots att morfar fortfarande hade sina vanliga kläder 
på sig, under silverdräkten (i all hast hade han ju inte 
hunnit ta av sig ytterkläderna innan han blev osynlig), 
var han helt genomfrusen, för det blir man när man lig-
ger i iskallt vatten under en längre tid, oavsett hur mycket 
kläder man har på sig. 

”Nu får han ligga där och vila en stund”, sa Måsen.
”Oroa dig inte, allt kommer ordna sig. Carl-Gustav är 

stark”, sa Måsen och försökte trösta Dexter, som stod 
och snyftade vid morfars säng.

”Carl-Gustav hit och Carl-Gustav dit, det är min mor-
far, kan ni inte förstå det!” skrek Dexter och såg förtviv-
lat på Måsen.

Nu forsade tårarna nedför Dexters kinder.
Han var helt otröstlig.
Troligen förstärktes Dexters reaktion av att han inte 

sovit ordentligt på sistone. 
Måsen satte sig med Dexter i knät och försökte lugna 

ner honom: ”Såja, oroa dig inte, allt kommer att ordna 
sig.”

Men Dexter brydde sig inte om ifall det skulle ”ordna 
sig” eller inte. Han ville bara att allt skulle bli som vanligt 
igen, med cykelturen hem till morfar efter skolan, mor-
fars vardagsrum, teet, bullarna och morfars berättelser.

Men allt det där var borta nu. 
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Denna gång träffade svalpappan pingvindräkten med 
sådan kraft att det gick hål på dräkten och 1950:s rutiga 
kalsonger, som nu blev synliga genom hålet. 1950 skrek 
som en galning och rusade upp för stegen i raketfart.

”Aooh, aoooooh, åååååh, aaaaj!”
”Vad var det jag sa?” hånflinade 1897 åt sin modstulne 

vän.
Om svalpappan denna gång föll till golvet av den kraf-

tiga smällen mot hans huvud eller på grund av odören 
från 1950:s kalsonger är det ingen som vet, men han för-
blev liggande på golvet.

Svalmamman och ungarna skyndade sig ner för att se 
till honom, och snart gick svalungarna upp och ner över 
pappans mage och mamman pickade på hans huvud med 
näbben. Som tur var så var svalpappan kittlig, för nu vak-
nade han till liv och började flaxa med vingarna. Ungarna 
dansade runt honom i ring och mamman gav honom en 
puss på näbben.

1897 och 1950 ojade sig utanför tornraketen och fun-
derade på hur de skulle lösa situationen med den ”galna 
fågeln”, som de själva kallade den.

De kunde ju inte veta att det var på grund av svalmam-
man och de sömnlösa svalungarna som svalpappan så 
målmedvetet hindrat dem från att ta sig in i tornraketen.

Hade de mött sin överman i den stridsduglige sval-
pappan eller skulle de lyckas ta sig in?

*

Vid Örnnästet satt alla i matsalen igen. Maria, som inte 
förstått vad som hänt, frågade upprört varför de inte 
stannat för att dricka te efter maten, men så snart hon 
fick se Rex började hon le och rodna. 

kastade in sin repstege och gjorde sig beredda att ta sig 
in.

Svalmamman tjatade som vanligt på pappan. Han var 
villrådig och förvirrad. Men till slut tog han mod till sig 
och gjorde sig beredd för strid.

Så snart 1897:s svarta pingvinrumpa uppenbarade sig 
på stegen gick han till omedelbar attack. Han tog sats och 
flög det snabbaste han kunde med näbben rakt in i 1897:s 
mjuka gummirumpa.

”Aaa-a-a-j!” skrek 1897 och skyndade sig blixtsnabbt 
tillbaka uppför stegen.

”Vad håller du på med, din idiot? Varför kommer du 
tillbaka?” skrek 1950.

Svalpappan, som landat med en duns på golvet och 
blivit helt yr av krocken, mottog nu lovord och beröm 
från mamma svala och kände sig genast bättre till mods. 
Ungarna ropade ”Heja pappa, heja, heja!”

Han hade återvunnit sin manliga stolthet och sträck-
te nu på sig och burrade upp sina bröstfjädrar. Han 
spatserade fram och tillbaka över golvet som en riktig 
general.

1897 flämtade av chocken och tog sig för rumpan.
”Det var en jättestor geting som stack mig i rumpan 

… aaaj, aaj, aj.”
Men 1950 bara suckade och muttrade: ”Flytta på dig, 

kan du inte ens klara av ett par dumma fåglar?”
Självsäkert påbörjade han sin klättring nerför stegen, 

men svalpappan var nu mer motiverad än någonsin att 
strida för sin familj. Segern över 1897 hade gett honom 
mersmak. Han kände sig oövervinnerlig.

Med stor frimodighet tog han sats och flög några upp-
visningsvarv i luften, innan han med ännu större kraft än 
tidigare flög som en missil mot 1950:s rumpa.
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Tomas skulle precis fråga om doktor Örns mörka röst, 
när Rex plötsligt låg på golvet och stönade och ojade sig.

Han höll handen för magen och verkade må väldigt 
dåligt.

Maria blev orolig. Var det kanske något fel på hennes 
te?

Rex märkte det och sa: ”Förlåt, jag glömde att jag är 
laktosintolerant. Min mage tål inte mjölk.”

Och när man är nyförälskad kan det lätt bli så att man 
glömmer de allra enklaste saker. Man glömmer liksom 
allt på något sätt!

”Åh, stackare”, sa Maria, och la sin hand på Rex 
mage. Och det verkade hjälpa Rex, för nu blev han med 
ens lite piggare. Han reste sig upp, men bara för att inom 
kort sätta sig ner igen. Hur lite han än ville det så var 
han sjuk.

Doktor Örn hjälpte honom till hans rum.
Medan Maria funderade på vilken frukost hon skulle 

laga till Rex, fortsatte Vallax och Tomas sitt samtal om 
Afrika. Måsen gick iväg för att se till morfar i sjukrummet.

”Vad var det du skulle kolla förut?” frågade Tomas.
”Just det! Jag kommer strax!” sa Vallax och sprang 

iväg till datacentralen. På grund av all uppståndelse med 
morfar hade han helt glömt bort det han skulle kolla 
upp.

Vallax var strax tillbaka med en bärbar dator under 
armen och satte sig bredvid Tomas och började knappa 
på tangentbordet.

”Vad är det du gör?” frågade Tomas.
”Vänta en stund”, svarade Vallax utan att ta blicken 

från datorskärmen. Han reste sig strax och ställde sig 
bakom Tomas och tittade i hans nacke. Han läste högt 
för sig själv: 

Maria serverade Rex först av alla och frågade: ”Vill du 
ha mjölk och socker i teet?”

Rex svarade utan att tänka ”Ja, gärna”, fast han egent-
ligen inte tålde mjölk (han var laktosintolerant), för när 
man är kär blir man ju lite vimsig i huvudet.

”Är du en riktig doktor?” frågade Tomas och vände sig 
mot doktor Örn.

”Nej, jag är inte läkare, om det är det du menar, men 
jag har en doktorsgrad i byggnadsfysik. Det är jag som 
har ritat och låtit bygga det här stället. Måsen, Carl-
Gustav och Vallax kallar det för Örnnästet för att det är 
jag som har byggt det”, svarade doktor Örn.

”Men varför heter du Örn?” fortsatte Tomas att fråga.
”Jo, det är ett ganska vanligt namn där jag kommer 

ifrån. Jag kommer från Island”, svarade doktor Örn. 
”Men egentligen är Örn ett killnamn.”

”Byggnadsfysik, Island och killnamn?” Tomas kliade 
sig i huvudet, han förstod ingenting.

”Men du är ju kille?” sa Tomas.
”Nej, jag är tjej”, svarade doktor Örn.
Tomas granskade doktor Örn noggrant och länge upp-

ifrån och ner. I den gråa dräkten som doktor Örn hade på 
sig var det svårt att se skillnaden, men nu såg Tomas att 
det faktiskt stämde. Doktor Örn var en tjej! Han såg det 
på hennes ögonfransar och läppar, men hon hade väldigt 
mörk röst för att vara tjej.

”Jag vet, jag blir alltid tagen för att vara kille, men 
vad spelar det för roll egentligen?” sa doktor Örn och 
suckade.

”Jag vet hur det känns. Jag blir alltid tagen för att vara 
apa”, sa Tomas och suckade. För det värsta han visste var 
att bli kallad för apa.

Vallax fnissade.
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fyrkantiga bitarna? Man vill ju inte äta apelsinskal. Det 
är så beskt …” Tomas älskade nämligen apelsin.

Men Vallax bara fortsatte utan att bry sig om Tomas 
fruktprat:

”Kostroff märker alla sina djur med en speciell kod, 
och jag hittade den koden i din nacke! Eftersom jag job-
bat för Kostroff har jag fortfarande tillgång till hans da-
tabas med register över alla hans djur, och det här bevisar 
att du kommer ifrån Gabon, alltså samma plats som jag 
kommer ifrån!” sa Vallax med ett strålande leende över 
sina läppar.

”Här!” utbrast Vallax och pekade på en karta på da-
torn. ”Det är precis här du kommer ifrån!”

Tomas tittade med stora ögon på kartan och rörde för-
siktigt vid kartan med sitt långa schimpansfinger.

”Gabon”, sa han tyst för sig själv. ”Mamma, pappa.”
Vallax klappade Tomas på huvudet och hällde upp en 

kopp te åt honom. De blev sittande en lång stund och 
pratade om Afrika och Tomas familj. Vallax var säker på 
att de fortfarande levde och mådde bra någonstans djupt 
inne i Gabons djungler.

Det gjorde Tomas gott att höra.
Teet smakade härligt.
Samtidigt hade Måsen slumrat till på en stol i sjuk-

rummet där han satt och tittade till morfar, men plötsligt 
hördes ett förfärligt oväsen från kuvösen:

”Larmet har gått, larmet har gått! Vi måste skynda 
oss!”

 

”AAA3450CHP.”
Vallax satte sig vid datorn och började knappa igen.
”Aah, titta!” sa Vallax plötsligt.
Tomas tittade uppmärksamt på datorn.
”Vadå, jag förstår inte”, sa han och såg frågande på 

Vallax.
”Gabon, Loango, latitud – 2,2666667, longitud 

9,5833333. Det är där du kommer ifrån!” utbrast Vallax. 
”Det innebär ju att vi kommer från samma plats!”

Latitud och longitud? Tomas förstod ingenting, och hur 
kunde datorn tala om var Tomas kom ifrån egentligen?

”Vad är det där latti och långi för någonting?” frågade 
Tomas.

”Latitud och longitud, Tomas. Det är ett sätt att med 
utgångspunkt från ekvatorn berätta exakt var man befin-
ner sig någonstans på jorden”, svarade Vallax.

Tomas hade hört talas om ekvatorn men inte om det 
där andra.

Vallax fortsatte förklara: ”Man kallar det för längd- 
och breddgrader. Longitud är längdgraden och latitud är 
breddgraden. Men för att göra det enkelt kan man tänka 
sig att man skivar en apelsin ganska tunt. Mitten på apel-
sinen är ekvatorn, alltså apelsinskivan i mitten, och varje 
apelsinskiva motsvarar en längdgrad. Om man tänker sig 
att man fortsätter att skiva apelsinen lika tunt på andra 
ledden, så får man breddgraderna. Det blir som små fyr-
kanter på utsidan av apelsinskalet, ett rutmönster. Varje 
sådan liten fyrkant kan jämföras med en plats på jorden. 
När man har ritat en karta över jorden på detta sätt kan 
man ge två nummer för varje liten punkt. Det var så jag 
kunde se var du kommer ifrån!”

Tomas tänkte en stund och svarade: ”Men det är väl 
bättre att skala apelsinen innan man skär den i de små 
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på ansikte och händer. Det gick knappt att känna igen 
honom. 

”Carl-Gustav! Vad har hänt?” skrek Måsen och upp-
täckte nu den blinkande sändaren i bröstfickan på mor-
fars gula overall, som hängde på en stol vid kuvösen.

”Larmet ... larmet vid tornraketen har gått … vi mås-
te …”, sa morfar med torr och hes röst, men förlorade 
medvetandet innan han hunnit prata klart.

Måsen klädde av morfar och sköt in honom i kuvösen 
igen. Han skyndade sig ut ur sjukrummet. I korridoren 
mötte han doktor Örn.

”Vi måste ge oss av till Spetsbergen igen! Larmet vid 
tornraketen har gått!”

Måsen sprang mot matsalen. Doktor Örn sprang efter. 
De fick inte förlora en sekund. Om Kostroff fick tag på 
morfars uppfinningar var det ute med världen.

”Hur är det med Carl-Gustav?” frågade doktor Örn 
med andan i halsen.

”Inte bra. Han får ligga i kuvösen tills imorgon.”
När Måsen inte såg Vallax i matsalen blev han otå-

lig och ropade: ”Vallax, vi måste ge oss av! Det är en 
nödsituation!”

Då hördes skratt inifrån köket. Måsen smällde upp 
dörren och möttes av en högst ovanlig syn:

På det schackrutiga köksgolvet satt Tomas och Vallax 
och spelade schack! De använde Marias kryddburkar i 
olika storlekar som pjäser och de svartvita kakelplattor-
na på köksgolvet som schackbräde.

Varken Vallax eller Tomas la märke till Måsen. De var 
så inne i sitt schackparti att de verkade ha glömt bort 
både tid och rum.

”Schack matt i tre drag!” sa Tomas och flyttade en av 
kryddburkarna självsäkert.

23. Max
yrvaken och omtumlad famlade Måsen efter sin pistol 
i rygghölstret. Han såg alltid till att vara beväpnad, för 
man kunde ju aldrig veta om det lurade en Svarthatt bak-
om hörnet. De hade ju för vana att dyka upp på de mest 
oväntade platser (utklädda till pingviner på Svalbard till 
exempel). 

Men morfar, som nu hade blivit synlig igen och såg 
allting genom kuvösbubblan, ropade panikslaget:

”Nej, skjut inte! Det är jag, Carl-Gustav!”
Men det var för sent. Måsen hade redan avfyrat ett 

skott rakt mot morfar. Måsen blev med ens klarvaken 
och kastade sin pistol på golvet och rusade förtvivlat 
fram till morfar:

”Carl-Gustav, Carl-Gustav! Hur är det fatt?”
Men lyckligtvis var det en bedövningspistol och bedöv-

ningspilen studsade bara mot värmekuvösens glasvägg 
utan att skada morfar.

Det var ingen rolig syn som mötte Måsen. Morfar 
hade pyjamasen ovanpå silverdräkten och blåmärken 
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Tomas städade snabbt undan allt och satte sig på golvet. 
Han tittade på klockan på väggen. Den var halv ett, det vill 
säga midnatt! Oj, jag visste inte att det var så sent! tänkte 
han och sträckte på sig och gäspade. Han orkade inte gå 
tillbaka till rummet. Kanske kan jag sova här på köksgolvet?

Men snart avbröts Tomas tankar av en märklig syn. 
Någonting for fram och tillbaka över golvet i andra än-
den av köket.

Han reste sig försiktigt och gick närmare. Det var en 
liten vit mus som oavbrutet sprang fram och tillbaka över 
köksgolvet. Den verkade bära på någonting.

När Tomas gick närmare, stannade den och sa: ”Jag har 
bråttom, snart kommer Maria och tar sin nattmacka!”

Tomas flämtade och kippade efter andan.
”Kan du prata?”
”Ja, det är väl självklart. Du om någon borde väl veta 

det”, sa musen och fortsatte sitt arbete. 
Tomas satte sig ner och iakttog när musen sprang fram 

och tillbaka över det schackrutiga köksgolvet.
”Vad gör du för någonting?” frågade Tomas.
”Jag har inte tid med småprat nu. Maria kan komma 

när som helst!” Och just då hördes snabba steg utanför 
köksdörren.

”Maria!” ropade musen skräckslaget och försvann in i 
sitt hål under köksbänken.

Tomas gömde sig blixtsnabbt bakom en skåpdörr. Det 
sista han önskade just nu var en utskällning av Maria.

Maria klev in i köket och gick målmedvetet till kylskåpet. 
Det här var inte första gången hon var i köket mitt i natten.

Efter att ha plockat en stund i kylen började hon med 
stor precision och noggrannhet breda en dubbelmacka 
med sallad, gurka, extra mycket smör och fyra skivor 
lagrad ost. Hon la sin smörgåsskapelse på en tallrik och 

”Tror du, ja!” svarade Vallax och slog snabbt bort 
Tomas kryddburk.

Tomas gjorde sitt nästa drag utan att tänka, och Vallax 
blev helt stum av förvåning. Efter en stund sträckte han 
fram handen till Tomas.

”Bra spelat”, sa Vallax och suckade, för han var näm-
ligen före detta Gabonmästare för juniorer i schack och 
hade trott att Tomas skulle vara en enkel match. Äsch det 
var bara tur, tänkte han. Jag skärpte mig inte. Apor KAN 
inte spela schack!

Men nu avbröt Måsen med barsk ton: ”Vi måste skyn-
da oss, det är inte läge att roa sig nu, världens framtid 
står på spel.” 

”Okej, jag är med!” sa Tomas och ställde sig genast 
upp, utan att veta vad det gällde. Han var så glad och 
upprymd över att ha vunnit över Vallax i schack att han 
var beredd på vad som helst just nu.

”Nej, du stannar kvar här!” sa Måsen strängt. ”Vi har 
inte tid att leka nu, det här är allvar.”

Tomas blev ledsen. Vallax klappade honom på axeln.
”Oroa dig inte, Tomas. Jag är snart tillbaka, och då ska 

jag vinna över dig i schack!” sa Vallax med glimten i ögat, 
när han rusade iväg.

”Ja, ja, du kan ju alltid försöka”, svarade Tomas. Men 
Vallax hörde det inte, för han var redan på väg med de 
andra mot svävaren, en tefatsliknande flygfarkost som 
skulle ta dem till Spetsbergen.

Tomas stod ensam kvar i köket. Det var alldeles tyst.
Vad skulle han göra här helt ensam? Rex och Dexter 

sov ju sedan länge, och nu verkade även Maria ha gått 
och lagt sig, vilket i och för sig var tur, för Tomas ville inte 
gärna bli ertappad med hennes kryddburkar utspridda 
över hela köksgolvet.
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Tomas sänkte blicken generat och fick syn på en ostbit, 
som Maria tappat på golvet, när hon gjort sin smörgås. 
Tomas blev glad, plockade upp ostbiten och sträckte fram 
den till musen. Nu förlåter han mig säkert och blir snäll 
igen, tänkte Tomas och log.

Och mycket riktigt, musens ögon blev stora och det 
vattnades i munnen på honom. Han satte sig vid Tomas 
fötter och började mumsa på ostbiten.

”Mmm, lagrad hårdost, av den bästa sorten. Maria är 
en riktig finsmakare”, mumlade musen, som snart hade 
fått i sig hela ostbiten och satte sig på rumpan och tog sig 
för magen. Han var jättemätt.

Men musen fick genast dåligt samvete, han hade ju 
glömt ungarna. De älskade ost mer än någonting annat!

”Vad är det?” frågade Tomas som såg att något var på 
tok.

”Ungarna”, svarade musen. ”Ungarna älskar ost, och 
jag åt upp allt själv.”

”Åh, det är inga problem”, svarade Tomas, som bör-
jade tycka om den här musen. Han reste sig upp och gick 
till kylskåpet. ”Jag fixar ost åt ungarna!”

Tomas plockade ut osten ur kylen och gjorde precis 
som han hade sett Maria göra med osthyveln. Men efter-
som han aldrig skurit ost med en osthyvel tidigare visste 
han inte att man skulle undvika så kallade ”skidback-
ar”, det vill säga det som uppstår när man bara hyvlar 
osten på ena sidan flera gånger. Gör man det så blir ju 
halva osten högre än den andra halvan och det liknar en 
skidbacke.

Och det var precis detta som inträffade nu, för Tomas 
hyvlade inte bara en, utan åtskilliga ostskivor till musfa-
miljen. Det var ju också svårt rent praktiskt för Tomas att 
hålla osthyveln, eftersom schimpanser har mycket större 

ställde den på köksbänken tillsammans med ett stort glas 
mjölk. Och på ett ögonblick hade hon slukat halva smör-
gåsen och var precis på väg att ta den sista mjölkklunken 
när hon kom att tänka på Rex, och hur dålig han blev av 
mjölken i teet. Hon tittade på mjölkglaset, ställde det åt 
sidan och sa för sig själv:

”Nej, vet du vad, nu får det vara slutmjölkat för min 
del. I vårt hem ska det inte finnas någon mjölk.”

Tomas försökte hålla sig för skratt bakom förrådsdör-
ren, men det var ingen lätt uppgift. Maria var verkligen 
förälskad i Rex. Och Rex verkade ju hysa samma känslor 
för Maria. Hur skulle det här sluta egentligen?

Maria åt upp resten av sin nattmacka och hällde upp 
ett glas vatten. Hon nynnade på en sång och dansade 
fram i köket. Hon verkade tänka på Rex, för när hon 
slutligen lämnade köket var det med orden:

”Vi ses imorgon min älskade, och då ska du få mitt 
bästa engelska specialte, utan mjölk i!”

Tomas pustade ut och klev fram från sitt gömställe. 
Han gick genast fram till musens hål i väggen och böjde 
sig ner.

”Psst, hallå, är du där? Hon har gått, du kan komma 
fram nu!”

Men ingenting hände. Tomas försökte igen: ”Hallå, 
musen, kom fram, faran är över!”

Då hördes ett irriterat ”Schhhh!!” inifrån musboet.
”Tyst! Du väcker ju ungarna!” svarade musen och tit-

tade ut ur hålet och såg argt på Tomas.
”Oj, förlåt, jag visste inte att du har familj”, svarade 

Tomas förvånat.
”Men varför tror du annars att jag hade så bråttom 

med att samla ihop alla brödsmulor? Det var ju ungarnas 
kvällsmat”, svarade musen och suckade.



240 241

*

Samtidigt var Måsen, doktor Örn och Vallax på väg mot 
Spetsbergen i svävaren, som var en vacker skapelse av 
gråsvart lättmetall, formad precis som en fågel. 

Från sidan sett hade den faktiskt exakt samma form 
som en svala, för det var nämligen den allra bästa formen 
för ett mindre höghastighetsplan.

Svävaren kunde flyga så lågt att den undgick radar, så 
Kostroff såg dem inte där de rusade fram i raketfart över 
det mörka ishavet.

”Kan den inte flyga snabbare?” frågade Måsen otåligt.
”Nej, det är för stor risk på den här höjden, men vi är 

framme alldeles strax”, svarade doktor Örn och tittade 
på hastighetsmätaren, som visade 550 km i timmen.

*

Svarthattarna stod nu utanför tornraketen och överlade 
med varandra. Till slut sa 1950 bestämt: ”Vi får röka ut 
dem, det är enda sättet!”

”Ja, bra idé!” svarade 1897. ”Men hur tar vi oss ge-
nom röken, vi kommer ju att svimma!?”

”Åh, dumskalle, vi får ju vänta tills röken lagt sig”, 
svarade 1950 irriterat.

”Jag önskar att den där galna fågeln dog. Tyvärr kom-
mer den bara att svimma av rökbomben”, sa 1950 och 
suckade och tog sig för rumpan. Han tänkte inte förlåta 
svalpappan för hålet i sina favoritkalsonger.

1950 plockade fram en kort metallstav ur sin jacka un-
der pingvindräkten. Det var besvärligt att få fram den, 
men det gick till slut. Han hade gärna velat ta av sig 
den klumpiga pingvinkostymen, men den behövdes för 

händer än vi människor, fyra långa fingrar och en liten 
tumme. 

Musen blev chockad när Tomas lyfte ner ett berg med 
ostskivor och la dem vid musboet.

”T-t-tack!” stammade musen fram. ”Men tänk om 
Maria upptäcker att någon tagit hennes ost. Då blir hon 
ju jättearg!”

”Äsch, det är ingen fara”, svarade Tomas. ”Dina ungar 
behöver ju osten mer än Maria, eller hur?”

Och det höll musen med om. Maria var ju faktiskt re-
dan lite rund.

För musen var ostberget ett stort mirakel. Maria var 
nämligen så renlig av sig att det var med nöd och näppe 
man kunde hitta några enstaka brödsmulor på golvet. 
Hon städade jämt.

Full av iver började musen lasta in ostskiva efter ost-
skiva i musboet. Tomas satt och såg på. Musen höll på 
länge, länge, tills han slutligen var klar och kunde sätta 
sig och pusta ut vid Tomas fötter.

”Vad heter du?” frågade Tomas.
”Max”, svarade musen. ”Och du?”
”Tomas”, svarade Tomas och lyfte upp Max i sin hand.
Tomas tittade i Max nacke.
”Vad gör du?” frågade Max.
”Jag ser om du har några siffror i nacken.”
”Vad?” frågade Max förvånat. ”Vad för något, sa du?”
”Ja, det är en lång historia”, svarade Tomas.
”Berätta!” bad Max, som nu blivit riktigt nyfiken. Han 

stod på bakbenen i Tomas hand med plirande ögon.
”Känner du till Kostroff?”
”Nej, vem är det?”
Och så berättade Tomas hela historien. De blev sittan-

de länge tillsammans i köket.
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24. Skuggbildsmonster och farliga kramar
tomas och max hade nu blivit goda vänner. Tomas 
hade fått en nyvunnen respekt för små möss och Max 
syn på apor hade förändrats radikalt.

I och för sig hade Max aldrig träffat en apa förut, 
men han hade sett bilder av apor på baksidan av Marias 
flingpaket, och det var ingen direkt imponerande syn. 
Max hade fått uppfattningen att apor inte var särskilt 
smarta, att de bara åt bananer och kliade sig i rum-
pan. Men nu visste Max att apor var både snälla och 
klipska.

Särskilt tacksam var Max över att Tomas lärt honom 
spela schack.

Men var Max kom ifrån var fortfarande oklart, efter-
som Max saknade siffror i nacken. Han verkade dock 
inte bry sig om det. Det enda han kände till var Marias 
kök. Det var stort och spännande nog för honom. Han 
blev helt snurrig när Tomas berättade om Kostroff och 
världen utanför, det blev helt enkelt för mycket för 
honom.

att behålla värmen. Under natten var det riktigt kallt på 
Svalbard.

Målmedvetet klättrade nu 1950 åter uppför tornrake-
ten, och när han nådde takluckan tryckte han in en knapp 
på metallstaven och kastade ner den genom luckan.

Så fort metallstaven nådde golvet spred sig röken som 
en löpeld i hela tornraketen. Svalpappan blev vettskrämd 
och både fru svala och ungarna vaknade. Det blev ett för-
färligt oväsen inne i tornraketen, men det varade inte mer 
än några sekunder, för snart låg de alla avsvimmade.

1950 skrattade när han klättrade ner igen.
”Ha, ha! Nu är det bara att vänta. Snart är gamling-

ens uppfinningar i våra händer! Vi kommer att bli hjäl-
tar!” ropade han, men innan han visste ordet av, så sa det 
svisch …

1950 trampade på den hala isfläcken nedanför 
Tornraketen och föll omkull och drog med sig 1897 
i fallet, varpå de åkte rutschkana tillsammans nerför 
bergsluttningen.

Det började bli något av en tradition vid tornraketen 
nu.

Samtidigt landade svävaren på Spetsbergen. 
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Tomas drog en lättnadens suck och satte sig bredvid 
Dexter och började med största inlevelse och entusiasm 
berätta om Max och musboet i köket. Men Dexter lyss-
nade bara med ett halvt öra, för han kunde inte sluta 
tänka på morfar.

*

Samtidigt var Måsen, doktor Örn och Vallax på väg mot 
tornraketen. Svarthattarna hade precis lyckats ta sig in 
och var i full färd med att leta efter morfars uppfinningar.

”Sch!” viskade Vallax när de närmade sig tornraketen. 
”Det är någon därinne!”

”Dumskalle!” skrek 1950 så att det ekade mellan väg-
garna. ”Äta kan du göra senare!”

”Vadå, smaka! Det är ju jättegott! Jag minns inte se-
nast jag smakade något sånt här. Jag är så trött på all 
äcklig burkmat vi får av Kostroff”, sa 1897 och proppa-
de munnen full med nötter och torkad frukt och passade 
samtidigt på att ladda upp med en drickyoghurt.

”Äsch, du vet ju vad Kostroff sagt om all mat därute. 
Man blir bara tjock och sjuk av allt det där”, svarade 
1950.

”Neee, ha uuger, ubbe e u fish å mal”, sluddrade 1897 
med munnen fullproppad av allt möjligt och hällde i sig 
sin tredje drickyoghurt.

”Vad sa du? Prata inte med mat i munnen! Och sluuuta 
ät nu! Kom och hjälp mig att jobba i stället!” klagade 
1950 och tog sig för huvudet med en djup suck.

”Han ljuger, gubben är ju frisk och smal!” upprepade 
1897, denna gång med en flaska iste i högsta hugg, som 
han svepte i en enda klunk och vädrade luften med en 
lång och ljudlig rap.

Efter några vänliga avskedsfraser skildes Tomas och 
Max åt. De bestämde sig för att ta ett parti schack imor-
gon igen. Max återvände till sin familj i musboet och 
Tomas gick ut i matsalen och stängde noga dörren till 
köket efter sig. Han sträckte på sig och gäspade. Var ska 
jag sova någonstans? Han var för trött för att ta sig till 
sitt rum och dessutom var han osäker på om han skulle 
hitta dit. Kanske kunde han sova på en av stolarna?

Det var helt kolsvart i matsalen. Tomas visste inte hur 
man tände lampan, men ville heller inte göra det med 
risk för att dra till sig oönskad uppmärksamhet. Han tog 
sig försiktigt framåt genom att känna sig för med sina 
långa schimpansfingrar längs de höga stolsryggarna vid 
matsalsbordet.

Men när han passerade en av stolarna ryckte han till. 
Det satt någon på stolen!

Tomas snubblade nästan baklänges av skräck. Vem 
kunde det vara? Tänk om det var en Svarthatt som smu-
git sig in?! Men det verkade som om varelsen på stolen 
sov, för den satt helt orörlig. Tomas kallsvettades och dar-
rade i hela kroppen, vad skulle han göra? 

Men innan han hunnit tänka klart hörde han hur var-
elsen reste sig ur stolen och sa: ”Morfar”, och satte sig 
igen med en djup suck.

”Dexter?” sa Tomas förvånat. ”Vad gör du här?”
Ja, det var Dexter och inte någon Svarthatt, som hade 

somnat vid matsalsbordet. Han hade vaknat i sitt rum 
och inte kunnat somna om igen. Och eftersom det var 
så ensamt i rummet och han var lite småhungrig hade 
han gått ner till matsalen för att hitta något att äta. 
Men när han såg att det lyste i köket och hörde Maria, 
blev han rädd och satte sig vid bordet, där han sedan 
somnade.
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för Vallax. Vare sig de var riktiga eller låtsaspingviner så 
hade de absolut ingenting att göra i morfars tornraket.

1950 verkade ha glömt sin smärta helt och hållet, 
där han stod med sina pingvinfenor rakt upp i luften. 
Svalmamman jobbade febrilt med att dra sig loss ur den 
svarta gummirumpans järngrepp. Hennes näbb hade fast-
nat, den satt som i ett skruvstäd. När hon förstod att det 
inte var någon idé att fortsätta slita och dra, började hon 
i stället bita sig inåt i gummirumpan. Vart det skulle leda 
någonstans var minst sagt oklart, men hon såg inga andra 
alternativ.

”O-ooo-oo-aaa-aaj!” skrek 1950 och försökte få grepp 
om svalmamman, men när han gjorde det bet hon bara 
hårdare, så han släppte taget.

Smärtan var olidlig.
I ren frustration började han vifta hejdlöst med sina 

pingvinfenor. Vallax misstolkade detta som en risk-
situation och sköt med sin bedövningspistol mot 1950, 
som omedelbart föll till golvet. Som tur var föll han på 
mage, vilket svalmamman var mycket tacksam för.

Måsen och doktor Örn hade nu också tagit sig in i torn-
raketen, och de var minst sagt förvånade. Deras blickar 
föll genast på svalmammans sprattlande kropp, som stack 
rakt upp ur 1950:s rumpa. De stod som frågetecken. 

Vallax, som ju hade god hand med djur, sedan sin tid i 
Kostroffs djurpark, hjälpte genast svalmamman att kom-
ma loss.

”Nej, du måste släppa taget!” sa Vallax med lugn röst 
och strök med sin hand över svalmammans kokheta 
kropp. 

Och precis som om svalmamman förstod vad Vallax 
sa, blev hon med ens stilla och Vallax kunde få loss hen-
ne. ”Plopp” sa det, och så var svalmamman en fri fågel 

Svalpappan gav till en blinkning men somnade genast 
om igen.

”Man blir inte tjock av det här, det är ju nyttigt!” fort-
satte 1897 envist, men nu hade 1950 fått nog.

”Sl-u-u-u-uuuuuta med det där, NU!” skrek han och 
ryckte en halväten energybar ur sin pingvinkollegas hän-
der, men det skulle han aldrig ha gjort …

Energy-baren flög nu nämligen som en målsökande ro-
bot genom rummet och landade mitt på svalmammans 
huvud, som omedelbart vaknade och flög upp. Driven av 
sina modersinstinkter och fullkomliga överlåtelse åt upp-
giften att försvara sina ungar började hon, yrvaket men 
bestämt, flyga fram och tillbaka genom rummet för att 
lokalisera faran.

Så snart hon fick syn på de två objudna gästerna intog 
hon stridsposition och skred utan förbehåll till verket. 
Hon försökte upprepa det hon sett sin man göra tidigare 
och tog därför sats och flög i full fart och med all sin kraft 
rakt mot 1950. Det var ju han som kändes mest hotfull av 
dem båda. Hon landade framgångsrikt med sin sylvassa 
näbb mitt i den svarta pingvindräktsrumpan. Det är få 
saker som kan hindra en moders kärlek, när hennes små 
ungars liv står på spel.

”A-aa-aaa-j-jj!” vrålade 1950 av smärta och föll till 
golvet. ”Ta bort den! Ta bort det där odjuret från min 
rump-a-aa …aj, aj, a-aa-aj!”

I samma ögonblick äntrade Vallax tornraketen med sin 
bedövningspistol i högsta hugg. Svarthattarna var minst 
sagt omtumlade. De visste ju inte att det bara var bedöv-
ningsskott i pistolen. 

Livrädda sträckte de genast upp händerna i luften och 
skrek i kör: ”Skjut inte, vi är inga riktiga pingviner!”

Men denna information gjorde varken till eller från 
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Han befann sig plötsligt på kommandobryggan i Kostroffs 
luftskepp. Han hade fina vita kläder på sig och tre gyllene 
stjärnor på de eleganta axelvaddarna. Han såg ut över 
molnen i den stora svarta kikaren, som var nästan lika 
stor som hans eget huvud, och han pekade med hela han-
den upp mot himlen och kommenderade:

”Mot rymden, mot Nya Världen, leve Kostroff!”
Men svaret han fick av besättningen var långt ifrån det 

han ville höra: ”Nej, det går inte. Allt har blivit osynligt, 
vi ser varken oss själva eller rymden längre. Allting är 
osynligt, människor, djur, planeter, ALLT!”

1897 lyfte upp sin hand och tittade på den, men såg 
ingenting. Den var borta, hans hand var borta! Det högg 
till i hans mage, och han ville bara sjunka ner genom gol-
vet. Det snurrande till i hans huvud, och han föll ner mot 
golvet, men han bara föll och föll och föll ner i ett av-
grundsdjup som aldrig ville ta slut. Han skrek och slog 
panikslaget med armarna runtomkring sig …

Hur mycket än Måsen skakade och försökte ruska liv i 
1897, så kunde han inte väcka honom ur svalmammans 
hypnos. Till slut föll 1897 ihop på golvet.

Vad skulle Måsen göra nu? Nu fanns det ju ingen kvar 
att fråga! Men så kom han på det:

”Kolla övervakningskamerorna på undervåningen!” 
skrek han till doktor Örn. ”Vi måste veta om någon an-
nan har varit här, och säkerställa att ingenting förs vun - 
nit!”

Doktor Örn tittade på de båda avsvimmade Svart-
hattarna och skakade på huvudet innan hon försvann ner 
för trappan. Det här var nog det konstigaste hon någon-
sin hade sett. Efter en kort stund ropade hon: ”Ingen an-
nan har varit här, och inget har lämnat raketen!”

igen. Flämtande och pustande kippade hon efter andan 
där hon satt i Vallax kupade händer.

”Såja, lilla vän”, sa Vallax och försökte lugna henne så 
gott han kunde.

Samtidigt höll doktor Örn ett öga på 1897, och Måsen 
tog sig till undervåningen. Precis som han befarat var allt 
en enda röra därnere. Morfars ritningar låg utspridda 
överallt, huller om buller, bland utdragna lådor och kull-
välta stolar. Det var helt omöjligt att se om något hade 
försvunnit eller ej.

Måsen började kallsvettas. Han sprang upp igen och 
gick med bestämda steg fram till 1897 och spände ögo-
nen i honom.

”Ni kommer väl inte att skada oss?” frågade 1897 med 
en klump i halsen. Han var ju van vid Kostroffs tortyrme-
toder och förväntade sig det värsta.

”Vad har ni tagit för någonting? Ut med språket! Har 
någon annan varit här? Är ni ensamma?” skrek Måsen.

1897 darrade som ett asplöv. 
”N-n-n-n-e-j”, svarade han och sneglade på svalmam-

man, som sträckte på sig och gav honom en överlägsen 
blick.

En liten fågel? tänkte han för sig själv. Att en liten fågel 
skulle stjäla hans berömmelse och framgång och förstöra 
hans liv så fullkomligt. Det var över … Dumma fågel!

”Vadå ’nej’?” frågade Måsen irriterat. ”Vad menar 
du?”

”E-e-h, uhum. Ja, liksom, det var …”, men mer fick 
inte 1897 fram, för svalmammans brännande blick fick 
honom att falla in i ett transliknande, hypnotiskt till-
stånd. Han tappade kontrollen över sig själv och började 
drömma …
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”Gabon”, viskade han och tittade in i ljuslågan och 
upprepade gång på gång ”Gabon, Gabon, Gabon”, tills 
han slutligen skrek rakt ut: ”Gabon! Dexter, jag vill hem 
till mamma och pappa! Jag vill åka hem!”

”Vad?” frågade Dexter förvånat.
”Ja, jag måste träffa mina föräldrar och låta dem få 

veta att jag lever”, svarade Tomas.
”Okej, ett löfte är ett löfte, Tomas. Vi ska hitta dina 

föräldrar, det har jag lovat dig. Men först måste morfar 
bli frisk igen. Jag kan inte åka så länge han är sjuk”, sa 
Dexter och sträckte ut sina armar mot Tomas för att ge 
honom en tröstande kram.

Men när Tomas sträckte ut sina långa armar stötte han 
oavsiktligt till det levande ljuset på bordet och bordsdu-
ken fattade genast eld, utan att någon av dem märkte 
det.

Både Dexter och Tomas blundade och njöt av kramen. 
De var inte ensamma, de hade varandra och det gjorde 
det lättare för dem att klara av en sjuk morfar och för-
svunna föräldrar i Afrika. Det var som om kramen gjorde 
det varmare och varmare i rummet och inte nog med det 
– det blev ljusare också!

Men innan de hann upptäcka att det brann bakom 
dem, började det regna inomhus!

”Vad är det som händer?” skrek Tomas.
Nu började det tjuta i hela byggnaden. Det var brand-

larmet som gick.
Dexter såg vad som hänt och pekade på den svarta 

bordsduken. Det hade blivit ett stort hål i den. Tomas höll 
händerna över huvudet, men det var oklart om det var 
på grund av chocken eller bara för att skydda sitt huvud 
från det kalla vattnet som kom från Örnnästets sprinkler-
system (brandsläckare i taket).

Måsen drog en lättnadens suck: ”Okej, då påbörjar vi 
bärgningen, vi har ingen tid att förlora!”

Vallax och doktor Örn begav sig genast av till sväva-
ren. Måsen stannade kvar och höll ställningarna, fast det 
var ju inte särskilt svårt att hålla koll på två avsvimmade 
Svarthattar och en sovande svalfamilj.

För säkerhets skull band han dock fast Svarthattarna 
till händer och fötter – man kunde ju aldrig vara för sä-
ker. Men det var svårt att få ett bra grepp om dem på 
grund av de sladdriga pingvindräkterna. 

*

Samtidigt försökte Tomas få Dexter på andra tankar, där 
de satt i Örnnästets matsal. Tomas hade gjort precis all-
ting som stod i hans makt för att få Dexter att sluta tänka 
på morfar. 

Han hade pratat om musen Max, Vallax och djurpar-
ken i Gabon och hur kul det var att spela schack.

Han hade gjort grimaser, kullerbyttor och till och med 
stått på huvudet. Men ingenting hjälpte!

Dexter bara satt där och stirrade ut i tomma intet.
Tomas hittade en ask tändstickor och tände ett levande 

ljus på bordet framför Dexter och började göra skugg-
figurer mot bordsduken. Han lekte att ena handen var 
en kanin med två stora öron och den andra handen ett 
monster som ville fånga kaninen.

Men Tomas hoppade till av skräck när han betrakta-
de skuggbilden av sin högra hand som skulle föreställa 
monstret. Det fick honom att tänka på männen som 
rövade bort honom från hans föräldrar när han var  
liten.

Han ryckte genast bort handen.
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25. Vithattarna
tomas och dexter stod som förstenade i matsalen.

Inte nog med att de var dyblöta och omtumlade av 
chocken efter brandlarmet, plötsligt hade de omringats 
av Svarthattar också!

Men det var inga vanliga Svarthattar.
De var helt vitklädda från topp till tå och något större. 
Maria stod mitt ibland dem och hojtade och viftade 

med sina korta armar. Hennes röda hår flög till höger och 
vänster, när hon hoppade upp och ner av ilska framför 
Tomas och Dexter.

”Vad håller ni på med egentligen? Ska ni bränna ner hela 
Örnnästet? VEM har gett er tillåtelse att vara i matsalen och 
VEM tände levande ljus? Det är ju TOTALFÖRBJUDET!” 
skrek Maria och pekade på Tomas.

”Vi ska inte ha några djur i Örnnästet, det har jag ju 
alltid sagt! Det blir bara problem. Se nu vad du ställt till 
med, din dumma apa!” fortsatte hon och spottade och 
fräste.

Hon var verkligen arg.

*

Vid Spetsbergen väntade Måsen otåligt inne i svävaren på 
att Vallax och doktor Örn skulle påbörja bärgningen av 
tornraketen. De dröjde, eftersom de just fått besked från 
Örnnästet om brandlarmet.

”Det är säkert Maria igen”, sa doktor Örn. ”Minns du 
förra gången det hände, när hon skulle rosta sina natt-
mackor i stekpannan och somnade på kökspallen?”

”Ja, ha-ha! Det glömmer man ju aldrig! Och så arg 
hon blev sen när vi sa att det var hennes eget fel. Hon 
tar verkligen aldrig åt sig någonting”, skrattade Vallax, 
och styrde svävaren så att den stannade precis ovanför 
tornraketen och anropade Måsen: ”Svävaren till Måsen, 
svävaren till Måsen. Vi är i position nu. Vi kan påbörja 
bärgning. Kom.”

”Måsen till svävaren. Okej, jag är redo. Bekräftar bärg-
ning. Kom”, svarade Måsen inifrån tornraketen.

”Okej, klart slut”, sa Vallax och tryckte på en stor blå 
fyrkantig knapp på instrumentbrädan framför sig.

Ett dovt brummande hördes ovanför tornraketens tak 
och den började skaka. Ett blått ljus strömmade ut från 
svävarens underdel och ner över tornraketen, som snart 
blev alldeles blå. Det var ett magnetfält som höll tornra-
keten lika stadigt på plats som om den hade stått kvar i 
Torsten Bloms hus.

”Pling”, hördes det från svävarens instrumentbräda, 
och i samma ögonblick lyfte svävaren och flög iväg över 
Spetsbergen med tornraketen under sig.
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”Vilka är de där vita gubbarna?” frågade Dexter.
”Åh, det är våra egna Vithattar. De sköter det här stäl-

let från morgon till kväll!” svarade Maria, som nu var på 
gott humör efter Tomas smaskiga viskningar.

”Vithattar?” frågade Dexter och såg ut som ett stort 
frågetecken.

”Ja, har inte din morfar berättat om dem för dig?” sva-
rade Maria och började berätta om Vithattarna.

”Vithattarna kommer från Kostroffs underjor-
diska grottor vid Vulkanön, där han har en av sina 
Svarthattsfabriker, som Örn, Vallax och Måsen förstörde 
när de bröt sig loss från Kostroff.”

”Vulkanön?” frågade Dexter.
”Ja, Kostroff kallar den så. Det är en av hans hemliga 

rymdbaser – en ö utanför Afrika, där det bara finns hajar 
och vulkaner, och därför är det ingen som vågar sig dit”, 
svarade Maria.

”Afrika?” sa Tomas och tittade med stora ögon på 
Maria.

Maria fortsatte att berätta:
”Innan de lämnade Kostroff, förstörde de så mycket 

de kunde på Vulkanön. De passade på att göra det när 
Kostroff var uppe i rymden för att inviga en ny dock-
ningsstation nära månen. De sövde ner alla Svarthattar 
och aktiverade ett självförstörelseprogram för rymdba-
sen. Men innan de skulle ge sig av i ett av Kostroffs större 
höghastighetsflygplan, fullastat med saker de behövde 
för att bygga upp en egen bas på annan ort, kom de 
att tänka på Svarthattsfabriken. De tyckte ju egentligen 
väldigt synd om Svarthattarna och att bara lämna alla 
Svarthattsbebisar – närmare 200 stycken – i sticket kän-
des allt annat än rätt. De bestämde sig då för att ta med 
dem! När de lastat alla Svarthattsbebisar på flygplanet 

Dexter tyckte att hon påminde om den där general 
Radon på Kostroffs lastfartyg.

Tomas, som ju var van vid att bli kallad både det ena 
och det andra, tog inte åt sig nämnvärt av det Maria sa, 
men det är klart att han blev sårad och skämdes lite. 

Men Dexter försvarade sin vän: ”Sluta säg så till min 
kompis! Han heter faktiskt Tomas, och allting var bara 
en olyckshändelse, det var inte meningen!”

Men Maria brydde sig inte. Efter att ha lugnat ner sig 
lite vände hon sig mot de vitklädda Svarthattarna och sa:

”Städa upp den här röran nu, och se till att få stopp på 
sprinklersystemet!”

Alla var dyblöta. Med det forsande vattnet från taket 
var det precis som att stå utomhus i det värsta spöregn. 
De vitklädda Svarthattarna satte genast igång att städa 
upp, och snart slutade det ”regna”.

”Jag känner Rex sen länge, ja alltså, han den där 
Svarthattskillen som gillade din pizza. Vi är kompisar”, 
sa Tomas plötsligt och såg lurigt på Maria.

Maria tystnade och stod helt stilla. Försiktigt smög hon 
sig närmare Tomas, och viskade i hans öra. Hon verkade 
helt ha glömt bort allt det där hon sagt om djur och apor.

”Har han sagt någonting om mig?”
”Nej, men jag tror han tycker om dig”, viskade Tomas 

och fnissade.
”Berätta mer!” fortsatte Maria och tryckte sitt öra så 

nära Tomas mun att han knappt kunde andas.
Och medan Tomas avslöjade ytterligare hemlighe-

ter om Rex känslor för Maria, lämnade de vitklädda 
Svarthattarna matsalen städad, blank och ren, såsom den 
sett ut innan det började brinna. Dexter kunde inte tro 
sina ögon. Han hade aldrig sett någon städa så snabbt 
och effektivt. De hade till och med bytt ut bordsduken.
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för att få dem att arbeta. Vi får nästan be Vithattarna att 
sluta jobba ibland”, svarade Maria.

”Utbildning?” utbrast Dexter.
”Ja, och det är faktiskt det de gillar mest, för kunska-

pen får dem att känna sig betydelsefulla. Du får se skolan 
imorgon när din morfar visar dig runt, men nu måste vi 
sova, det är ju jättesent och mitt i natten. Kom, så visar 
jag er till era rum”, svarade Maria och sträckte på sig.

Skolan ... tänkte Dexter … har de en skola HÄR?
”Men morfar …?” sa Tomas.
”Han kommer att bli bra, oroa er inte. Han är urstark, 

ingenting biter på honom!” svarade Maria och släckte i 
matsalen.

Dexter hoppades verkligen att Maria hade rätt. Tomas 
tog Dexters hand när de gick till sina rum.

”Godnatt, försök att få lite sömn nu så ses vi till fru-
kosten, men våga inte komma för sent!” sa Maria och 
försvann bort i den mörka korridoren.

Tomas och Dexter kunde höra henne nynna för sig 
själv: ”Rex, Rex, du är mitt kex.”

*

Samtidigt som Dexter och Tomas la huvudet på kudden 
styrde Vallax in över Örnnästets majestätiska klippor. 
Han tryckte på en knapp på svävarens instrumentbräda, 
och omedelbart drogs marken bort som en slöja under 
dem och ett stort avgrundsdjupt hål öppnades inuti ber-
get. En dimma steg upp ur hålet och bildade en rökridå 
som snart täckte svävaren och dolde dess färd in i berget.

Nere vid plattformen stod en grupp Vithattar och vän-
tade på att få hjälpa till. Vallax stannade med svävaren 
så att tornraketen, som fortfarande satt fast i svävarens 

förstörde de Svarthattsfabriken och lämnade Vulkanön. 
Jag vet inte om de visste vad de skulle göra med alla be-
bisarna, men som tur var räddade de också mig, och ef-
tersom jag visste en del om Svarthattsbebisar fick jag ta 
hand om dem. Oj, oj, oj, om ni visste hur många nappflas-
kor jag matat dem med!”

”Var det då ni åkte hit till Svalbard och Björnön?” frå-
gade Dexter.

”Ja, Måsen ville hitta en plats som påminde om 
Vulkanön, men så långt bort från Kostroff som möjligt”, 
svarade Maria.

”Men vad hände när Kostroff kom tillbaka från rym-
den?” frågade Dexter.

”Ja, han blev väl tvungen att bygga upp hela sin 
rymdbas igen, vilket säkert tog flera år. Men en sak är 
i alla fall säker, och det är att vi sedan den dagen är ef-
terlysta av polisen internationellt. Ja, gällande mig själv 
vet jag ju inte, men man visar bilder på Örn, Vallax 
och Måsen i tv och tidningar och anklagar dem hela ti-
den för att vara farliga brottslingar. De får alltid stå till 
svars för något nytt brott i medier, fast de är oskyldiga. 
Det är så Kostroff gör med alla sina fiender”, svarade 
Maria.

Dexter mindes vad morfar berättat om Kostroff, att 
han hade kontroll över alla tidningar och tv-kanaler. 

”Är Vithattarna slavar?” frågade Dexter, som mindes 
Rex hemska berättelser om Kostroffs träningsläger.

”Nej, nej, de jobbar helt frivilligt och det är det bästa 
de vet!” svarade Maria.

”Varför det?” frågade Dexter.
”Kanske för att vi ger dem allt de behöver: kläder, god 

mat, sköna sängar och utbildning. De ser det som något 
självklart att jobba. Kostroff skrämmer Svarthattarna 
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och suckade djupt för sig själv. ”Jag kommer nog aldrig 
att träffa den rätte, och kanske är det lika bra. Jag är ju 
ganska gammal redan. Nej, det är nog för sent för mig att 
gifta sig och skaffa familj.”

Så där höll hon på ett bra tag, ända tills hon blev av-
bruten av ett konstigt ljud i matsalen. Försiktigt smög 
hon sig fram till matsalsdörren och lyssnade uppmärk-
samt med örat tryckt mot dörren. Tänk om det är Rex, 
och tänk om han hörde mig. 

Maria blev nervös. 
Hon ställde sig på en pall och kikade ut genom mat-

salsdörrens runda fönster, men hon såg ingenting. Hon 
hörde ett stönande och blev rädd. Men precis innan hon 
hann kliva ner från pallen, för att gömma sig under köks-
bordet, smälldes dörren upp och träffade henne så att 
hon flög baklänges och landade pladask på golvet. Och 
inte nog med det – rakt ovanpå henne föll morfar!

Han hade nämligen vaknat och känt sig jättehungrig 
och därför sökt sig mot köket för att hitta något ätbart. 
Just när han nådde fram till köksdörren hade han blivit 
yr och tappat balansen och ramlat mot dörren, som i sin 
tur träffade Maria.

Eftersom morfar var stor och tung blev det en rejäl 
krock. Den här gången var det Marias tur att förlora 
medvetandet.

Om någon hade sett vad som försiggick i köket just 
nu hade man kunnat tro att morfar hoppat på stackars 
Maria, som nu låg hjälplös på köksgolvet. Och precis i 
samma stund som morfar besinnat sig och var på väg att 
ställa sig upp klev någon annan in i köket med just dessa 
tankar i sinnet …

Det var Rex som vaknat av att han hade ont i magen 
och ville ha någonting att dricka. När han fann Maria 

magnetfält, bara var några centimeter ovanför marken 
och därmed kunde släppas av på en stor plattform med 
hjul. 

Vallax gav tecken till Vithattarna, och på en given sig-
nal stängde han av magnetfältet och släppte ner tornra-
keten, som landade med en mjuk och dov duns på platt-
formen. Vithattarna sköt genast undan tornraketen, så att 
Vallax kunde landa med svävaren. Måsen kikade ut ur 
tornraketens taklucka.

”Tack, det gjorde ni bra! Kasta hit en repstege åt mig 
är ni snälla.”

Måsen undersökte 1897 och 1950 innan han lämnade 
tornraketen. Men de rörde inte en fena, de var fortfa-
rande avsvimmade.

”Ni får ligga här tills imorgon, men då ska vi förhö-
ra er ordentligt”, sa han innan han klättrade ner från 
tornraketen.

Efter att ha gått en säkerhetsrunda med doktor Örn 
och Vallax, gick de och la sig.

Nu sov alla vid Örnnästet, till och med Vithattarna, 
som annars brukade vara svåra att få i säng. De ville ju 
aldrig sluta arbeta.

Men lampan lyste fortfarande i köket. Det var Maria 
som höll på med någonting. Hon hade blivit så till sig 
efter Tomas viskningar att hon inte kunde sova, fast det 
snart var morgon. Nu höll hon på med sitt speciella sur-
degsbröd till frukosten och trallade och sjöng så att Max 
och hans familj vaknade. Som tur var hade Max så myck-
et ost att han kunde göra öronproppar till alla ungar.

Maria var yr av kärlek. Men när hon satt brödet på 
jäsning började hon tvivla.

”Näe, tänk om han inte gillar mig, och tänk om han är 
allergisk mot någonting annat som jag lagar”, sa Maria 
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Maria verkade inte minnas någonting av det som hänt. 
Hon bara satt där och fnittrade och tittade på Rex. Men 
så fort han såg på henne vände hon bort blicken och tit-
tade ner i golvet.

Rex visste inte vad han skulle säga, och Maria verkade 
heller inte komma på någonting att prata om, så det blev 
tyst en lång stund. 

Men till slut var det Maria som bröt tystnaden:
”Jag har bakat till dig. Tycker du om bröd?”
”Bröd? Vad är det för någonting?” svarade Rex.
”Åh, han är så elak mot er den där Kostroff. Jag vet 

vad han matar er med …”, sa Maria och tyckte synd om 
Rex. ”Men från och med nu ska jag ta hand om dig, min 
kära.”

Maria satte genast handen för munnen. Vad har jag 
sagt? Hon hade gjort bort sig för evigt. Hon tittade bort. 
Vad skulle han tänka? Tänk om han inte tyckte om henne?

”Eeh, vad sa du?” frågade Rex och log. Han sken som 
en sol.

”Eeh, ingenting”, svarade Maria utan att titta Rex i 
ögonen.

”Jo, du sa visst någonting”, sa Rex och försökte få 
ögonkontakt, men hon undvek hans blick.

”Du sa min KÄRA till mig”, fortsatte Rex.
Åh, nej, nu är det kört, tänkte Maria och suckade.
”När jag såg dig där i matsalen tyckte jag att jag såg en 

ängel”, sa Rex.
Marias hjärta fladdrade till. Kanske tycker han om mig 

i alla fall?
”Maria … ja-ja-jag …”, stammade Rex fram.
”Ja?” svarade Maria förväntansfullt.
”J-j-j-ja-ja-ja-g … jag är rädd för möss!” skrek Rex och 

pekade på golvet bakom Maria.

liggande livlös på golvet under morfar såg han rött och 
började boxa och slå på honom i blint svartsjukeraseri. 
När man är svartsjuk kan man nästan bli lite galen.

”Din nedrans tjejtjusare, det här är MIN tjej! Vad har 
du gjort för någonting?” skrek Rex. Han visste ju inte att 
det var morfar, eftersom han hittills varit osynlig.

När Rex fått ner morfar på golvet och bundit honom 
till händer och fötter, samt satt munkavle på honom, vän-
de han sig mot Maria och suckade: ”Maria, Maria, jag 
kan inte leva utan dig. Du är allt jag har!”

Han böjde sig ner för att se om hon andades och lyss-
nade på hennes hjärta. Då han inte hörde någonting satte 
han genast igång med första hjälpen, HLR – Hjärt- och 
lungräddning, eller mun-mot-mun-metoden, som den 
också kallas.

Detta var i alla fall någonting användbart han lärt sig 
hos Kostroff.

Han började trycka med knutna händer mot Marias 
bröstkorg.

När han tryckt 30 gånger öppnade han Marias mun, 
höll för hennes näsa och blåste in luft i hennes mun två 
gånger. 

När han gjort så tre gånger började Maria hosta och 
satte sig upp. Rex blev överlycklig, men samtidigt lite ge-
nerad över det han just gjort.

Det var ju ingen kyss, men ändå …
När Maria såg Rex blev hon genast klarvaken och bör-

jade piffa till sitt hår: ”Åååh, hi, hi, hi”, fnissade hon och 
vände bort sitt huvud och rodnade.

Rex kände sig verkligen som den där hjälten Dexter 
berättat om, filmagenten som räddade vackra flickor ur 
livsfarliga situationer. Han sträckte på sig och kände hur 
han nästan växte några centimeter.
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26. Flygande paket till Svalbardspolisen
att maria var rädd för möss var en nyhet till och med 
för henne själv. Tidigare skulle hon ju bara slagit runt 
med kökskvasten och sjasat ut musen.

Kanske var det för att hennes mjukare sidor kommit 
fram i samband med nyförälskelsen, eller kanske bara för 
att visa sympati med Rex, som nu stod tillsammans med 
henne på kökspallen och skrek. 

De höll ett krampaktigt tag om varandra för att inte 
ramla ner från den ostadiga pallen. Rex skämdes förstås. 
Nu kände han sig ganska långt ifrån den där tuffe film-
agenten. Men det var skönt att det inte bara var han som 
var rädd, och det var också ganska skönt att få krama 
Maria där på pallen.

Max suckade. Han hade ju hoppats på att Maria och 
Rex skulle lämna köket och inte stå kvar och skrika och 
göra det hela ännu värre. 

Han funderade på hur han skulle bli av med de båda 
turturduvorna, som störde hans familjefrid. Men han be-
hövde inte bekymra sig särskilt länge, för plötsligt hördes 

Där stod en trött och rödögd Max. Han hade fått nog 
av allt ståhej i köket och bestämt sig för att ta saken i 
egna händer. Han hade inte sovit en blund sedan Maria 
börjat tralla i köket, för till skillnad från sina familjemed-
lemmar hade han inga öronproppar.

Det är ju en näst intill omöjlig uppgift för en liten mus 
att stoppa ost i sina egna öron!
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När Svarthattarna återfått medvetandet inne i tornra-
keten hade de slingrat sig ur Måsens stenhårda knutar 
genom att gnida sina bakbundna händer mot de vassa 
skenorna på landningsstället på morfars helikopter.

Så snart de säkerställt att svalfamiljen inte längre var 
något hot, hade de plockat på sig så mycket de bara 
kunde av morfars ritningar och uppfinningar. Svårast var 
det för Svarthattarna att ta sig ut ur tornraketens tak-
lucka med alla sakerna, för de hade inte lyckats få av sig 
pingvindräkterna.

Efter många om och men tog de sig ner längs repste-
gen, som Måsen lämnat kvar. De fick gå upp och ner flera 
gånger för att få med sig allting. I vanliga fall skulle ju 
någon ha upptäckt Svarthattarna på Örnnästets övervak-
ningskameror, men efter denna ovanligt tuffa och inten-
siva dag sov alla djupare än vanligt.

När de lastat ur så mycket de orkade bära ur tornra-
keten, började de gå så att svetten bara rann. De bar på 
varsin stor hög med morfars ritningar och uppfinningar. 
Efter att ha gått i cirka tio minuter (hangaren var ungefär 
lika stor som fyra fotbollsplaner) såg de båten och fylldes 
av hopp och förväntan.

De klev genast ombord och försökte få igång motorn. 
Men hur de än försökte så gick det inte. När de hade 
tryckt på alla möjliga tänkbara knappar gick till slut sto-
ra larmet, ett larm som signalerade livsfara och bara fick 
användas i absoluta nödfall. Det var 1897 som krossat 
glaset på ett glasskåp vid kommandobryggan och tryckt 
på en jättestor röd knapp som satt inuti skåpet. Han hade 
inte brytt sig om att läsa varningsskylten:

VARNING – FÅR ENDAST ANVÄNDAS VID 
LIVS FARA!

ett fruktansvärt buller ute i hangaren. Det började tjuta 
och lysa röda lampor överallt, och plötsligt hördes mas-
sor av folk springa förbi utanför köket.

Med ens sprang Max in i sitt hål och Maria och Rex 
rusade ut ur köket. Rex glömde helt och hållet bort sin 
bakbundne fånge på köksgolvet.

”Det är båten!” sa Maria och pekade längst bort mot 
andra änden av hangaren.

Och mycket riktigt. Där, nästan allra längst bort i den 
jättelika hangaren, såg Rex en båt.

”Där, ta den här!” sa Maria och pekade på en enhjulig 
motorcykel, som stod vid väggen. Det fanns en hel rad 
med sådana motorcyklar. Det verkade vara något som 
användes ofta i hangaren.

”Du gasar med den gröna knappen och bromsar med 
den röda!” skrek Maria och åkte iväg på sin motor - 
cykel.

Rex följde Marias instruktioner, men det gick hackigt i 
början, eftersom han inte visste att man skulle hålla inne 
den gröna knappen hela tiden. Men snart var han på väg 
i full fart och hann ifatt Maria.

Nu förstod Rex varför de hade så många motorcyklar, 
för det var verkligen jättelångt mellan hangarens båda 
ändar. 

Det var ett väldigt oväsen borta vid båten. Den låg för-
töjd vid en stor grottmynning. Alla var där och det sprang 
omkring Vithattar överallt.

”Ge upp, ni har inte en chans. Vi öppnar inte vat-
tenslussarna. Ge upp nu!” skrek Måsen i en stor megafon.

Det var Svarthattarna, som stod på fartygets däck och 
försökte fly från Örnnästet!

Så här hade det hela gått till …
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Alla Vithattar stod som förstenade på hamnkajen. 
Kampsport, schack och musik var nämligen obligato-
riska ämnen vid Örnnästets träningsläger. Det vill säga 
alla kunde spela schack vid Örnnästet, men ingen hade 
någonsin hört talas om en apa som kunde spela schack!

”Va-aa-aad?” sa alla, och det gick ett sorl genom folk-
samlingen. Allas blickar riktades mot Tomas.

Tomas, som gärna ville avslöja sin idé om hur de skulle 
fånga Svarthattarna, förstod att det inte var läge just nu.

Vallax, som inte var beredd på denna plötsliga uppmärk-
samhet, skruvade obekvämt på sig och visste varken ut eller 
in. Hur skulle detta sluta? Man får väl säga att det var ”tur 
i oturen” för Vallax del, när allas blickar nu i stället vändes 
mot 1897 och 1950, som kom flygande i luften. De hade 
fått igång morfars tyngdlöshetsarmband, och svävade nu 
fritt i luften ovanför Örnnästets förbluffade invånare. 

”Ta fast dem!” skrek Måsen, men det var oklart till 
vem han ropade. Vithattarna kände sig träffade, men vis-
ste inte vad de skulle göra. Vallax och doktor Örn tog 
genast fram sina bedövningspistoler och fyrade av några 
skott mot Svarthattarna, som ögonblickligen tappade sitt 
stöldgods i vattnet.

”Bra, de är träffade! Men de fortsätter sväva! Vi mås-
te stoppa dem!” skrek Måsen och hoppade upp på en 
motorcykel.

”Jag följer med!” skrek Rex. Han ville vinna tillbaka 
sin hjälteimage inför Maria och tog nu varje chans han 
kunde för att visa sitt hjältemod. Situationen med Max i 
köket var ju något som han helst av allt ville glömma för 
all framtid.

I ilfart körde nu Måsen och Rex mot mitten av hanga-
ren, där Måsen stannade vid några fordon, som liknade 
stora glasbubblor.

Och det var detta larm som nu hade väckt alla och fått 
hela Örnnästet att samlas på hamnkajen.

”Hör ni inte vad jag säger! Ni har inte en chans. Ge 
upp nu, vi lovar att inte skada er”, fortsatte Måsen.

Men Svarthattarna svarade inte.
”Vad ska vi göra?” frågade 1897 ängsligt.
”Jaså, det är så dags att fundera på det NU, tycker du? 

Korkskalle! Kan du inte få in i din lilla fiskmåshjärna att 
man inte ska trycka på knappar som sitter inlåsta i glas-
lådor på väggen?” skrek 1950 så högt att till och med 
Dexter hörde det.

”Han sa någonting, de kanske ger upp!” utbrast Dexter, 
men Måsen skakade på huvudet.

”De där ger aldrig upp”, svarade Måsen med en 
suck, för han visste ju hur hårdnackade och envisa 
Svarthattarna var.

”Vad ska vi göra då?” undrade Dexter.
”Jag vill inte riskera någonting, man vet aldrig vad de 

har fått med sig för något från tornraketen. De kanske är 
beväpnade, men oavsett det, så vill jag inte att någon ska 
bli skadad. Vi får helt enkelt vänta”, sa Måsen.

”Jag har en idé!” sa Tomas plötsligt.
Maria ville först opponera sig och säga något om att 

”inte lyssna på apor”, men ångrade sig när hon mindes 
Tomas smaskiga viskningar om Rex tidigare.

”Ja, lyssna på Tomas, han är smart!” sa Rex.
”Ja!” instämde Vallax. ”Han vann faktiskt över mig i 

schack!”
Plötsligt blev det knäpptyst.
Alla tystnade utom 1897 och 1950, som ju var febrilt 

sysselsatta på båten med att undersöka alla uppfinningar 
de hade med sig från tornraketen. Kanske fanns det något 
som kunde hjälpa dem att fly från Örnnästet? 
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Måsen utförde samma procedur med den andre 
Svarthattens armband. 

”Vad gör du? Ska vi inte fånga dem?” frågade Rex.
”Nej, men mina kompisar ska göra det”, svarade 

Måsen.
”Kompisar? Vilka menar du?” frågade Rex.
”Polisen på Svalbard. Jag har ställt in GPS:en så att de 

kommer direkt till Svalbardspolisens kontor. De är där 
om ungefär tio timmar. De har fått så mycket bedövning 
att de vaknar lagom tills de är framme”, sa Måsen och 
knappade på sin mobiltelefon.

”Hur kan du vara säker på att de verkligen kommer 
fram?” frågade Rex.

”C-G:s uppfinningar kan man lita på. Jag har precis 
skickat iväg ett sms till polisen. De kommer att ta emot 
Svarthattarna när de dyker upp, var så säker på det!” sva-
rade Måsen.

Tillsammans såg de hur de två nedsövda Svarthatts-
pingvinerna svävade iväg ut ur Örnnästets grotta.

”Ritningarna!” skrek Måsen plötsligt. ”Vi måste plocka 
upp C-G:s ritningar ur vattnet innan de blir förstörda!”

Snabbt som ögat vände Måsen och Rex tillbaka med 
miniflygarna och dök ner mot vattnet, där Svarthattarna 
blivit beskjutna.

Det flöt omkring papper överallt på vattenytan. Måsen 
och Rex hjälptes åt att fiska upp dem.

”Åh, nej! De är ju helt förstörda”, suckade Måsen. 
”Hoppas C-G har kopior på allt.”

Måsen och Rex återvände och landade med mini-
flygarna bredvid den stora folkhopen.

”Åh, Rex … min hjälte! Bra jobbat!” kvittrade Maria.
”Men vad hände med Svarthattarna?” frågade Vallax.
”Ja, vad hände?” frågade doktor Örn.

”De fungerar precis som motorcyklarna, du kör med 
grön knapp och bromsar med röd. Tryck på pilarna för 
att svänga och styra uppåt eller nedåt.”

De bubbelformade fordonen var Örnnästets minifly-
gare, som kunde ta sig fram på de mest obekväma ställen 
tack vare sin minimala storlek och smidighet.

Snart lyfte Måsen och Rex och satte fart mot 
Svarthattarna. Maria jublade när hon såg Rex komma 
farande i luften.

”Åh, är han inte bedårande!” kvittrade hon och klapp-
ade i händerna. Dexter och Tomas tittade på varandra 
och fnissade.

Inom kort hade Måsen och Rex hunnit upp 
Svarthattarna och försökte fånga in dem. Men det gick 
inte, för GPS:en i morfars tyngdlöshetsarmband var för-
programmerad på Antarktis!

Med största sannolikhet var det 1897 som lagt in slut-
destinationen i GPS:en, för avståndet från Svalbard till 
Antarktis var ju över 1 900 mil, vilket skulle innebära en 
flygresa på cirka 600 timmar eller nästan 27 dygn med 
tyngdlöshetsarmbandets maxfart på 30 kilometer i timmen!

Svarthattarna skulle antingen dö av svält eller frysa 
ihjäl under denna vansinnesresa.

Måsen, som visste hur morfars tyngdlöshetsarmband 
fungerade, körde så nära han bara kunde och började 
mixtra med ett av Svarthattarnas armband, samtidigt 
som han kollade att Svarthatten inte fått med sig någon 
av morfars ritningar eller uppfinningar.

”Kolla att den andre inte har med sig någonting!” 
skrek Måsen till Rex.

”Okej, ska bli!” ropade Rex stolt och flög upp bredvid 
den andre Svarthatten. Men där fanns ingenting. De hade 
tappat allt i vattnet när de träffades av bedövningspilarna.
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Måsen och Vallax tittade på varandra, skrattade och 
skakade på huvudet. De hade aldrig sett Maria så här 
tidigare. Hon var som en helt annan person.

Tänk vad kärlek kan göra med en människa, eller rätt-
tare sagt med en liten Svarthattstjej.

Rex hämtade andan och dök ner igen.
Ett efter ett hämtade han upp de olika föremålen, precis 

som om han aldrig hade gjort något annat i hela sitt liv. 
Han hade lärt sig dyka och vara jättelänge under vattnet 
i Kostroffs träningsläger. En gång hade han till och med 
slagit rekord och varit över fem minuter under vattnet!

Men det är i och för sig inte mycket jämfört med 
världsrekordet, som är på över 20 minuter!

Måsen kontrollerade att alla morfars uppfinningar 
funkade och passade samtidigt på att berätta om dem för 
Dexter och Tomas.

Vithattarna gick ombord på båten och började städa 
efter Svarthattarnas sjörövarkupp. Det var otroligt hur 
mycket oreda två sådana små varelser kunde ställa till 
med! Det såg ut som ett bombnedslag på båten. 

Gång på gång kom Rex upp till ytan med morfars 
uppfinningar. Totalt tio gånger fick Tomas det till, men 
den tionde och sista gången började Dexter och Måsen 
gapskratta.

De la sig ner dubbelvikta på marken och rullade runt 
och skrattade.

Maria var förkrossad. Hur kunde de skratta åt hennes 
hjälte?

Rex var också ledsen. Han förstod ingenting.
Men när Maria tittade närmare på den sista saken Rex 

plockat upp från sjöbotten förstod hon genast det roliga 
och började skratta själv.

 

”Smet de undan?” frågade Tomas.
Alla pratade i munnen på varandra. Måsen visste inte 

vem han skulle svara först. Men Dexter avbröt honom 
innan han ens hann börja:

”Men uppfinningarna då? De ligger ju på havsbotten!”
”Just det!” skrek Måsen och tog sig för pannan. ”Men 

oroa er inte för Svarthattarna, jag har koll på dem”, sa 
han och skyndade sig fram till kajkanten och försökte se 
ner mot botten i den lilla men ganska djupa sjön. Men det 
gick inte att se någonting över huvud taget. 

Då tog Rex återigen tillfället att spela hjälte inför 
Maria: ”Jag fixar det, Måsen!” ropade han och drog av 
sig sina svarta stövlar och sprang fram och hoppade rakt 
ner i vattnet. I sin gråa dräkt såg Rex verkligen ut som en 
filmagent ute på uppdrag.

Snabbt och säkert simmade han ner till sjöbottnen och 
var där en lång stund. De blev oroliga att något hänt med 
honom.

”Var är han? Tänk om han drunknat?” sa Tomas.
”Nej, fy på dig, säg inte så!” utbrast Maria och började 

bita på sina naglar.
”Där kommer han!” ropade Dexter och pekade på Rex 

som äntligen närmade sig vattenytan. ”Han har med sig 
något!”

Maria hoppade till av glädje och började piffa till sitt 
hår.

Rex hade varit under vattnet i över tre minuter, lokali-
serat alla föremål och plockat ihop dem och lagt dem i en 
hög nere på sjöbotten.

”Jag hittade massor av saker!” flämtade Rex och gav 
Måsen den första saken. Det var en lång metallkäpp med 
lampor på.

”Åh, min hjälte!” skrek Maria av förtjusning.



272 273

Men det tog en stund innan ”polletten trillade ner” för 
Rex och Tomas. Det var först när Maria i detalj förklarat 
och visat hur man gjorde för att rengöra toaletten som de 
också började skratta.

”Ha, ha, ha, hi, hi, hi, ho, ho, ho … en bajsborste!” 
gapskrattade Dexter, där han rullade på marken.

”Bajs?” sa Rex och Tomas i kör och började gapskratta 
de också. När man sovit för lite är det nära till hands att 
skratta åt precis vad som helst. Och kanske var det just 
därför det blev extra roligt.

Ja, det var en lustig syn i Örnnästets hangar denna 
ovanligt tidiga morgon. Aldrig någonsin tidigare hade 
Vithattarna sett någon skratta så mycket. När de frågade 
Maria vad som hänt och hon berättade om borsten bör-
jade de också gapskratta och la sig raklånga på marken.

Så fortsatte det tills alla Vithattar låg på marken och 
skrattade. Även Vallax och doktor Örn anslöt sig till det 
nu mycket stora skrattsällskapet.

Tänk att en gammal obetydlig borste kan förgylla livet 
för så många samtidigt. ”Ett gott skratt förlänger livet”, 
säger man ju.

*

Men en som inte skrattade var morfar. Han låg fortfaran-
de bakbunden till händer och fötter på köksgolvet. Nu 
hade han vaknat och kände hur ont han hade i hela krop-
pen. Var är jag någonstans och varför ligger jag här, vad 
har hänt? Varför är jag bunden? tänkte han och försökte 
minnas. Det tog en stund, men snart kom han ihåg allting 
och suckade inombords. Rex, Rex …

Han letade efter ett sätt att ta sig loss, men det var 
hopplöst. Rex knutar satt hårt som sten.

27. Musmammans termometer
”åh, var inte ledsen, det är ingen fara. Du har väl inte 
sett en sån här förut, jag menar – det är ju ingen modern 
uppfinning direkt …” fnittrade Maria och gav en hand-
duk till Rex, som ju var helt dyblöt efter allt dykande.

Rex bara stod och stirrade rakt ut i tomma luften, 
medan hans vänner låg på marken och skrattade åt hans 
fynd. Men inte nog med det, nu skrattade även kvinnan 
i hans liv.

Han ville att jorden skulle öppna sig precis där han 
stod och sluka honom levande. Det fanns ingenting kvar 
att leva för. 

Tomas, som heller inte förstod vad alla skrattade åt, 
försökte trösta Rex: ”Jag vet hur det känns, tänk på mig 
som är apa. Tänk hur många gånger folk skrattat åt mig 
och sagt ’Titta vilken apa’. Ååh, jag avskyr det där ordet.” 

”Dumstrutar, det är en toalettborste! En sån som man 
använder för att rengöra toaletterna med!” avbröt Maria 
och önskade att även Rex skulle förstå det roliga med det 
hela.
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vara han? Nej, det är inte möjligt … Men varför är han 
bakbunden? Det måste vara en tjuv som har blivit tagen 
på bar gärning och ligger här för att bli hämtad av poli-
sen, eller …? Nej, det ÄR han!

Max gick fram och ställde sig framför morfar och för-
sökte få hans uppmärksamhet, men morfars blick fladd-
rade bara fram och tillbaka. Max kunde inte avgöra om 
morfar sov eller om han var vaken.

”Carl-Gustav!” sa Max så högt han kunde.
Men morfar reagerade inte.
”C-G!” skrek nu Max, och tog i allt vad han hade.
”Hum, hum”, lät det under morfars munkavle, och 

han fäste blicken på Max.
Max visste mycket väl vem morfar var, men frågan var 

om morfar kom ihåg Max …
Max hade sett morfar åtskilliga gånger i köket, för 

morfar hade, precis som Maria, vissa nattliga vanor. Men 
till skillnad från Maria brukade han inte äta. I stället satt 
han och mixtrade med någon av sina spännande uppfin-
ningar. Han tyckte om att sitta i köket, det gav honom 
inspiration, sa han. Och de bästa idéerna till sina uppfin-
ningar fick han alltid på natten.

Max, som var teknikintresserad, längtade efter varje 
natt, då morfar kom på besök.

Så här brukade det gå till …

Max brukade vakna upp av morfars puttrande kaffebryg-
gare och smyga sig ut i köket. Sedan klättrade han upp 
längs köksgardinen och satte sig uppe på kryddskåpet, 
där han noggrant kunde följa allt morfar gjorde.

Max älskade när det blixtrade till och det kom blått 
och rött ljus eller rök. Det var någonting som fascinerade 
honom mer än något annat. Det gav på ett sätt mening 

Samtidigt hade fru mus vaknat inne i musboet och 
sträckte på sig och gäspade. När hon fick se all ost blev 
hon helt till sig och försökte väcka sina ungar, som låg 
och drömde om stora berg och dalar gjorda av ost. De 
ville inte vakna ur sin smaskiga dröm. Men musmamman 
ruskade och skakade på dem tills de satte sig upp. 

Sömndruckna gnuggade de sig i ögonen och kände ge-
nast att de hade något konstigt i öronen. De skakade sina 
huvuden fram och tillbaka, tills det ramlade ut ostbitar. 
Drömde de fortfarande eller hände detta på riktigt? Det 
kom ost ur öronen! Och inte nog med det: framför dem låg 
ett stort berg av ost och bara väntade på att få bli uppätet.

Utan att blinka kastade de sig över osten och börja-
de glufsa som galningar. Fru mus kluckade förnöjt och 
klappade sin sovande man på ryggen. Jag visste det … jag 
visste det! Äntligen fick hon valuta för allt tjat och alla år 
av hårt markarbete i musboet.

Max vaknade snart av allt glufsande och blev glad och 
sken som en sol när han fick se sina ungar äta sig propp-
mätta på ost för allra första gången i sina liv. Detta var 
himmelriket. Max njöt av stunden. Fjärran var allt tjat 
och gnat och ändlösa diskussioner om större boende och 
bättre mat. 

Men snart stördes dock familjetrevnaden av konstiga 
ljud från köket. Max kikade ut och fick se morfar lig-
gande på golvet. 

”Vänta här!” sa han och smög sig försiktigt ut ur 
musboet.

Max gick närmare för att försöka se morfars ansikte. 
Men det var svårt att se på avstånd. Han var tvungen att 
gå närmare, men samtidigt fick han ju inte bli upptäckt.

Till slut hittade han en bra vinkel, där han kunde se 
morfars ansikte klart och tydligt. Han ryckte till: Kan det 
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morfars händer och fötter på nolltid. Och sagt och gjort, 
på några sekunder hade Max bitit av repen runt morfars 
handleder och morfar kunde frigöra sig från repstumparna. 
Nu försökte han få loss munkavlen, men den satt stenhårt.

”Vänta, jag ska snart hjälpa dig!” skrek Max.
Morfar sa någonting under munkavlen.
”Hm, hum, hm, hm.”
”Jag kan inte höra vad du säger …” sa Max, och gav 

sig på repen kring morfars fötter.
Nu kunde morfar röra sig fritt igen. Men han orkade 

inte ställa sig upp, han var alldeles för svag och trött. 
Kraschlandningen i havet och smällarna av Rex hade 
fullständigt tagit musten ur honom. 

”Hm, hm, hum-hum-hum”, sa morfar bakom munkav-
len och satte sig upp.

”Ja, ja, jag kommer!” sa Max och skyndade sig att 
klättra uppför morfars rygg och fram till hans nacke, där 
han började nafsa på den hårda knuten på munkavlen.

”Hm-hm-hm, hm-hm, hm-hm-hm-hm, hm-hm!” fort-
satte morfar, för Max morrhår stack morfar rakt in i hans 
öra, och det kittlade något fruktansvärt. Morfar svängde 
med huvudet så Max höll på att falla ner på golvet.

”Stilla! Jag är snart klar. Du måste vara helt stilla, an-
nars går det inte!” sa Max strängt.

Men hur mycket morfar försökte så var det stört omöj-
ligt. Om du varit med om att få ett grässtrå eller liknande 
i örat, så förstår du själv hur svårt det är.

Morfar fortsatte att vrida på sig och rörde nacken till 
höger och vänster så att Max gungade fram och tillbaka 
med sina sylvassa tänder långt nere i den hårda knuten.

Men till slut, efter många och långa intensiva gnag-
ningar släppte morfars munkavle och han kunde äntligen 
prata normalt.

med hans liv, på ett helt annat sätt än vad hans fru och 
ungar gjorde. 

Hans familj var självklart det allra viktigaste för ho-
nom, men det här med teknik och uppfinningar var något 
som fick det att kittla till så där i magen, som det kan 
göra ibland när man tycker extra mycket om någonting.

Morfar visste att Max satt där uppe på skåpet. Han 
brukade prata med honom, särskilt när det gick bra och 
han lyckades med någonting: ”Ja, du lille vän, det hade 
man aldrig kunnat tro. Bra jobbat Carl-Gustav”, kunde 
han säga till sig själv och lyfta kaffemuggen åt Max håll, 
som om han skålade.

När det inte gick som morfar ville, kunde han i stället 
säga: ”Ja, ja, vad var det nu den gamle Edison sa (Edison 
var han som uppfann glödlampan på 1800-talet)? ”Jag 
har inte misslyckats. Jag har lyckats hitta 10 000 sätt som 
inte fungerar.” Och precis så är det, lilla råttan!” skrat-
tade morfar och tittade upp mot Max.

Max tyckte att det var det mest spännande som fanns, 
att få sitta och se på när morfar efter otaliga försök änt-
ligen lyckades och fick njuta av det triumferande ögon-
blicket. Max njöt nästan lika mycket som morfar, fast det 
visste ju inte morfar, eftersom Max inte hade avslöjat att 
han kunde prata.

Men faktum är att det var morfar som gett Max hans 
namn, efter kvantteorins fader, Max Planck. Morfar val-
de namnet när han förstått att Max faktiskt var genuint 
och uppriktigt intresserad av hans nattliga experiment …

Så när Max nu stod där och skrek morfars namn trodde 
morfar att han drömde eller hallucinerade.

Men Max tänkte inte låta morfar ligga fastbunden läng-
re. Gnagare som han var, kunde han ju bita av repen kring 
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”Här, ta den här”, sa Max och viftade med nosen mot 
kudden.

”Åh, tack, tack”, sa morfar och la kudden under sitt 
huvud. ”Tack, tack …”, fortsatte han, ”… tack, tack …”, 
innan han somnade som en stock.

Max sprang fram och kände med sin nos på morfars 
panna. Den var glödhet. Morfar hade säkert feber! 

Max kände till det där med feber, för ibland hade han 
sett Maria stå i köket med någon Vithatt, som hade en 
termometer i munnen, och hört henne säga:

”37,2 grader, äsch du har ingen feber”, eller
”36,9 – skojar du med mig? Du är frisk som en nöt-

kärna”, eller
”38,3, ja du har feber. Här, drick lite te med honung 

och ta på dig en extra tröja. Imorgon får du vila hela 
dagen.”

Max var ganska säker på att morfar hade feber, men 
vad skulle han göra för att hjälpa honom?

Men så kom han på det! Snabbt som ögat sprang han 
tillbaka till musboet. Musmamman och barnen hade ätit 
sig proppmätta på ost och sov som stockar. Tyst och för-
siktigt släpade Max ut en termometer, som var lika stor 
som han själv och drog fram den till morfar.

Max hade hittat termometern för länge sedan under 
kylskåpet och tyckt att den var fin. Och musmamman var 
verkligen glad över att få en så fin prydnad i boet. Men 
Max hade alltid känt sig lite illa till mods, för det var ju 
egentligen inte hans termometer. Tänk om någon saknade 
den? Han var därför extra glad att den kom till använd-
ning just nu.

Max försökte föra termometern mot morfars mun, 
men det var jättesvårt. Till slut lyckades han dock och 
fick in ena änden av termometern mellan morfars läppar 

”Aaah, sluta, sluta, sluta … det kittlar!” utbrast han 
precis innan han såg att han var fri från munkavlen.

Max satte sig ner vid morfars huvud och tittade på 
honom.

”Det är ju du! Musen Max som brukade sitta uppe på 
köksskåpet”, flämtade morfar.

Max nickade.
”Men du pratar?” sa morfar.
Max nickade igen.
”Men varför sa du inte det tidigare?” sa morfar och 

tänkte på alla gånger han pratat med musen utan att veta 
att den förstod allt och till och med kunde prata själv!

”Jag fryser …”, sa morfar och hackade tänder. Det är 
ju ganska kallt att ligga på köksgolvet.

”Vänta här!” sa Max, och fick en idé. Han sprang ge-
nast iväg till matsalen och högg med stor beslutsamhet 
tag i ena änden av bordsduken med tänderna och slet 
i den allt vad han orkade, tills den slutligen gav med 
sig och åkte ner i golvet, tillsammans med några salt- 
och pepparkar. Max släpade in bordsduken till köket. 
Genomsvettig och flämtande av utmattning satte han sig 
ner bredvid morfar igen.

”Här, ta på dig den här!” sa Max och pekade på duken 
med sin lilla musarm.

”Tack!” sa morfar. ”Och tack för att du gnagde av repen.”
”Ingen orsak, jag gjorde ju bara min plikt”, svarade 

Max.
Morfar svepte in sig i bordsduken och suckade.
”Jag tror att jag håller på att bli sjuk”, sa han och la sig 

med händerna under huvudet.
Max såg att kudden, som Rex tidigare lagt under 

Marias huvud, fortfarande låg kvar på golvet och släpade 
fram den till morfar.
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28. Skidbacken
dexter rusade fram till morfar och kastade sig förtviv-
lat ner på sina knän.

”Morfar, morfar!” ropade han desperat, men var sam-
tidigt lättad över att morfar vaknat och att han var synlig 
igen.

”Sch! Han har feber!” viskade Max.
”Hej Max!” sa Tomas glatt när han såg sin lilla muskom-

pis. ”Har du hälsat på Dexter ännu? Han är jättesnäll!”
”Vem är det?” frågade Tomas och pekade på morfar. 

Han hade ju ännu inte sett honom. För hittills hade mor-
far varit osynlig.

”Det är morfar”, sa Dexter lågmält.
”Vad har hänt? Och vad har han i munnen egentligen?”
Men innan Dexter eller Max hann svara, flög köks-

dörren upp och in kom Maria och Rex.
”Åh, där är han, den rackaren!” ropade Rex och pe-

kade på morfar.
”Min stektermometer!” ropade Maria och pekade på 

morfars mun.

genom att först lägga den mot morfars haka och sedan 
knuffa in den med sin rumpa.

Max kände sig nöjd och satte sig för att vänta. Han 
tittade på termometern då och då, och hoppades att det 
skulle hjälpa. Max förstod ju inte att termometern i sig 
inte kunde hjälpa morfar att bli frisk, han gjorde bara 
som han sett Maria göra. 

Men väntan blev kort, för nu hörde Max röster utan-
för köket, och plötsligt öppnades köksdörren. 

Det var Dexter och Tomas som skyndat sig före alla an-
dra till köket. De var jättehungriga efter all uppståndelse 
med Svarthattarna vid båten. Och efter allt skrattande …

”Morfar!!” skrek Dexter skräckslaget.
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Utan sin stektermometer var det jättesvårt att få ugns-
steken helt perfekt. 

”Varför har han min stektermometer i sin mun? Inte 
nog med att han hoppade på mig mitt i natten och slog 
ner mig, han tog min termometer också!” skrek Maria 
förtvivlat. ”Och min bordsduk, …” fortsatte hon, ”… 
han har tagit min bordsduk som täcke! Nej, nu får det 
vara nog!”

Maria stampade argt på pallen där hon stod.
Dexter såg ut som ett stort frågetecken. 
”Har morfar slagit dig?” 
”Ja, han kom när jag stod i köket. Jag hörde ett ljud ute 

i matsalen, och när jag ville se vad det var, så …”, Maria 
hejdade sig. ”Är det Carl-Gustav?” 

Maria hade inte känt igen morfar när han låg på köks-
golvet efter slagsmålet med Rex, eller så var det kärleken 
som förblindat henne. Nu, när hon tittade närmare, så såg 
hon ju att det var morfar och satte handen för munnen.

”Rex, berätta allting för mig nu!” sa Dexter med all-
varlig röst.

Medan Dexter var upptagen med Rex och Maria, pas-
sade Tomas på att prata med sin muskompis Max. Max 
berättade allting för Tomas, om hur han bitit av morfars 
rep, lagt bordsduken på honom och gett honom termo-
metern. Tomas blev nästan tårögd av Max berättelse. 
Vilken omtanke från en så liten varelse! Morfar betydde 
verkligen mycket för Max.

”Hör ni! Lyssna på mig!” sa Tomas och försökte få 
allas uppmärksamhet, men det var hopplöst.

”Max, alltså den lilla musen här …”, försökte han igen, 
men Dexter och Rex verkade prata om någonting väldigt 
ledsamt, för tårarna strömmade nedför Rex kinder under 
hans solglasögon.

”Vad säger du?” frågade Dexter och tittade chockerat 
på Rex.

”Ja, vad säger du?” frågade Max och tittade chockerat 
på Maria.

”Det är den där musen igen!” skrek Maria och hop-
pade skräckslaget upp på pallen.

”Äsch, det är ingen fara, det är ju bara Max!” skrat-
tade Tomas.

”Rex, det är ju morfar! Känner du inte igen honom?” 
frågade Dexter.

Rex stod som förstenad. Han förstod ingenting. 
Morfar?

”Eeeeh, v-v-va-vad menar du Dexter?” sa Rex med 
hjärtat i halsgropen, och glömde till och med bort att 
vara rädd för musen.

”Ja, varför sa du så där om morfar?” frågade Dexter 
sorgset.

”Dexter, jag har ju aldrig sett honom!” skrek Rex för-
krossat. ”Han var ju osynlig hela tiden!”

Rex ville bara gå upp i rök och försvinna. Allt blev natt-
svart för honom. Han hade slagit ner morfar!! Dexters 
älskade morfar! Vad skulle han göra? Skulle han någon-
sin kunna gottgöra det hemska han gjort? Och hur skulle 
han våga berätta för Dexter?

Maria var som paralyserad. Hennes stektermometer 
hade äntligen kommit fram. Hon fortsatte att peka på 
morfars mun och på termometern, där hon stod på pal-
len. Hon verkade ha glömt bort Max, och hon brydde sig 
inte ett dugg om vad Rex och Dexter pratade om. Hon 
ville bara ha tillbaka sin stektermometer.

För någon som inte är lika besatt av matlagning som 
Maria kan det nog tyckas märkligt att hon reagerade på 
detta vis, men i köket var hon en obotlig perfektionist. 
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”Var inte rädda för mig! Jag är far till tre barn och bor 
här i köket”, sa Max.

Maria trillade av stolen och föll pladask på rumpan 
av chocken. Möss var bland det värsta hon visste, men 
talande möss var helt enkelt för mycket för henne.

”Jag gjorde bara vad vem som helst skulle gjort i mitt 
ställe”, sa Max och ryckte på axlarna.

Minst förvånad av alla var Vallax. Han tittade genast 
i Max nacke.

”Nej, jag har redan kollat”, sa Tomas. ”Han har inga 
siffror i nacken.”

”Men hur kan han prata, då?” undrade Vallax.
Men just då kom Måsen och doktor Örn med en bår.
”Kom, vi måste få upp honom här!” sa Måsen. 

”Försiktigt! Han kan ha brutit någonting …”
”Ett … och två … och tre!” sa Måsen och doktor Örn 

innan de lyfte upp morfar på båren och bar iväg honom 
till sjukrummet. Alla följde med, till och med Max. Tomas 
la honom i sin hand och lät honom följa med, eftersom 
han så enträget bad om det. Han var orolig för morfar.

Nu satt de allihop utanför sjukrummet och väntade. 
”Kommer han att klara sig?” frågade Dexter när 

Måsen kom ut.
”Ja, men han är svårt sjuk. Vi har gett honom feber-

nedsättande. Nu får vi vänta och se hur han mår imor-
gon”, svarade Måsen.

”Får vi gå in till honom?” frågade Dexter.
”Ja, det går bra, men han sover djupt”, sa Måsen.
De tog var sin stol och satte sig vid morfars säng.
Rex och Maria skämdes över incidenten i köket. Tänk 

om det var deras fel att morfar var sjuk? Men Maria såg 
ju inte att det var morfar, och hur skulle hon kunnat för-
stå att han bara ramlat mot dörren?

”Jag har gjort någonting mycket dumt”, sa Rex och 
snörvlade. ”Förlåt mig! Åh, Dexter kan du någonsin för-
låta mig!”

Maria tog ut stektermometern ur morfars mun och 
kände på hans panna. ”Han är kokhet! Vi måste göra 
någonting!” sa hon och sprang genast till skåpet och tog 
ut den riktiga febertermometern och satte den i morfars 
mun.

I det ögonblicket steg Vallax och doktor Örn in i köket.
”Åh, vilken tur att ni kom!” ropade Maria. ”Carl-

Gustav är sjuk. Han har nästan 40 graders feber!”
”Vad är det som har hänt?” frågade Vallax.
”Vi berättar sen, vi måste hjälpa morfar nu!” sa Dexter 

och klappade Rex på axeln. ”Det är ingen fara! Du visste 
ju inte vad du gjorde, hur skulle jag kunna vara arg på 
dig då?”

”Fort, säg till Måsen att förbereda sjukrummet och 
hämta en bår!” skrek Vallax till doktor Örn, som genast 
rusade iväg.

Maria blötte en handduk med kallt vatten och torkade 
morfars panna. Morfar yrade: ”Musen, musen … musen, 
tack, tack.”

”Vad säger han?” frågade Rex.
”Han säger någonting om en mus”, sa Vallax.
Och då tog Tomas tillfället i akt:
”Ja, det var det jag försökte säga hela tiden till er! 

Kanske har den här lilla musen räddat Carl-Gustavs 
liv!” Och så berättade Tomas om Max hjälteinsats. Alla 
gapade av förvåning, de kunde inte tro att det var sant. 
De tittade på Max och skakade på huvudet. Maria, 
som för ett ögonblick glömt bort ”musen”, hoppade 
genast upp på pallen igen och stirrade skräckslaget på 
Max.
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kände de sig väldigt trötta. Det var varmt och skönt 
i sjukrummet, belysningen var dämpad och det var 
knäpptyst.

Maria la sitt huvud mot Rex axel och somnade. Snart 
snarkade hon ljudligt, men Rex låtsades inte höra någon-
ting. Han njöt av denna stund och ville aldrig att den 
skulle ta slut. När han såg på Maria, som snarkade med 
öppen mun, var hon trots allt det vackraste han någonsin 
sett. Hennes röda hår mot hans axel glänste precis som 
guld.

Tomas och Dexter somnade med sina huvuden mot 
varandra, och Max kurade ihop sig i Dexters handflata.

Men Max låg vaken och funderade, precis som Rex. 
Han undrade hur hans familj hade det nu. Fru mus var 
säkert orolig. Hur skulle han förklara det här när han 
kom hem? Hon var nog upprörd över termometern, att 
den var borta. Den hade ju Maria passat på att lägga 
undan på ett säkert ställe så att den aldrig mer skulle  
komma bort.

Men efter en stund somnade även Rex och Max. De 
sov som stockar allihop, tills de väcktes av Måsen, som 
klev in i sjukrummet för att titta till morfar.

Dexter vaknade till med ett ryck och reste sig så hastigt 
att både Tomas och Max föll ner på golvet. Som tur var 
föll Max ner i Tomas lurviga päls och landade mjukt, men 
Tomas slog huvudet i golvet och satte sig yrvaket upp.

”Va’? Är klockan halv åtta?” sa Tomas och stirrade 
rakt framför sig. ”Jag får min frukost klockan halv åtta 
bestående av två bananer, ett stort glas kokosmjölk och 
en apelsin”, sa han.

Men Dexter brydde sig inte om Tomas nu. Han hade 
bara en enda tanke i huvudet, och det var att morfar skul-
le bli frisk.

Och Rex hade ju aldrig sett morfar, så hur skulle han 
kunnat veta att det var han?! Ursäkterna var många och 
goda, men skammen var ett faktum.

Tomas sträckte fram sin hand till Dexter.
”Nej, inte nu Tomas”, sa Dexter sorgset. ”Lämna mig 

ifred.”
Men Tomas öppnade sin hand och släppte ut Max på 

Dexters knä. Max tittade ledset på Dexter.
”Hjälpte du verkligen morfar?” frågade Dexter och såg 

på Max.
Max nickade.
”Bet du av honom repen och la bordsduken över 

honom?”
Max nickade igen.
”Carl-Gustav betyder mycket för mig”, sa Max.
Dexter hajade till.
”Vad sa du?”
”Jo, du förstår …”, och så berättade Max hela sin 

historia.
När Max var klar med sin berättelse, lyfte Dexter upp 

honom i sin hand, smekte honom över pälsen och sa: ”Du 
är en sann hjälte, Max! Jag vill att du stannar hos oss, 
vill du det? Då kommer du alltid att få vara med mig och 
morfar!”

Dexters och Max relation till morfar band samman 
dem på ett speciellt sätt. Tack vare Max klarade Dexter 
av den jobbiga situationen med morfar.

Tomas såg avundsjukt på Dexter och Max och vände 
sig bort.

”Åh, sluta Tomas!” sa Dexter. ”Du kommer alltid vara 
min bästis!”

Maria sträckte på sig och gäspade, och det verkade 
smitta av sig, för snart satt alla och gäspade. Plötsligt 
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Men till slut gav han med sig och de gick ner till mat-
salen. Maria gick före med raska steg. Dexter gick förbi 
köket och släppte ner Max vid musboet. Det blev ett fas-
ligt liv därinne på grund av den saknade termometern.

Maria började grädda sitt bröd och det doftade härligt 
i köket.

Dexter väntade en stund vid musboet. Han oroade sig 
för Max. ”Det är okej, jag klarar av det här själv, jag är 
van …”, ropade Max från musboet. ”Men kom förbi se-
nare och berätta hur det går med Carl-Gustav!”

”Det ska jag göra!” svarade Dexter.
Snart hade Maria tagit ut brödet ur ugnen, bryggt sitt 

specialte och dukat frukostbordet ute i matsalen. Alla 
började genast mumsa på det nybakade brödet.

”Hmm, ååhh, aaah …”, lät det i matsalen. Alla var 
vrålhungriga.

Bara en sak återstod nu: osten till brödet.
Hur kunde jag glömma den? tänkte Maria och reste 

sig.
Hon gick till kylskåpet för att hämta osten och åter-

vände kvittrande till matsalen för att ställa den på bordet, 
men hux flux tappade hon den på golvet och skrek:

”VEM har gjort en SKIDBACKE på min ost?”
 

Dexter ställde sig vid morfars säng. Morfar sov fortfa-
rande djupt.

Måsen kände på hans panna: ”Det är bättre nu, febern 
har gått ner.”

”Kommer han att bli frisk?” frågade Dexter.
”Ja, men jag vet inte när. Vi får vänta och se, men din 

morfar är stark, han klarar sig alltid på något sätt”, sva-
rade Måsen och stoppade om morfar.

Nu vaknade även Rex och Maria. Maria blundade och 
kramade om Rex som om han vore hennes nallebjörn, 
för hon brukade alltid sova med ett stort gosedjur, som 
hette Pelle. Fast det var superhemligt och något som hon 
bara höll för sig själv (om de andra fick veta det skulle ju 
hennes tuffa image vara som bortblåst för all framtid). 
Men när Maria öppnade ögonen och såg att det var Rex 
drog hon skamset tillbaka armarna och började snygga 
till sitt hår.

”Nej, men nu ska vi väl ha lite frukost, eller vad säger 
ni?” sa Måsen. 

”Ja, ja! Allt är redan förberett”, sa Maria och ville ge-
nast ner till köket för att stoppa in brödet i ugnen. Hon 
tänkte på hur fint hon skulle duka till Rex ... men hon 
hejdade sig när hon kom ihåg allt stök i köket. Stök och 
smuts var det värsta hon visste. Max klättrade uppför 
Dexters byxben och satte sig på hans axel.

”Jag måste nog tillbaka till min familj”, sa han.
”Ja, ja … just det …”, svarade Dexter lite smått förvir-

rat. Han kunde inte tänka klart just nu.
”Oroa dig inte för Carl-Gustav”, sa Måsen. ”Han har 

det bra här. Han behöver bara vila, och vi kan i alla fall 
inte göra någonting. Kom så går vi ner och äter frukost 
och hämtar nya krafter.”

Dexter protesterade. Han hade ingen aptit.
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kokosmjölk och lite apelsin!” Det var ju det godaste han 
kunde komma på. 

Det blev helt tyst ett tag, men sen skrattade alla hjärt-
ligt. Tomas förstod inte vad som var så roligt, men han 
var i alla fall glad att de inte pratade om osten längre.

”Var äter Vithattarna?” frågade Dexter när de skrattat 
klart.

”De har sin egen matsal borta vid träningslägret”, sva-
rade Maria. ”Jag förbereder matlådor med näringsriktig 
kost till dem i en jättestor kyl varje vecka. Där i kylen 
har de frukost, lunch och middag, och de värmer maten 
själva. Men jag tror att de redan ätit frukost och är vid 
träningslägret nu.”

”Kan vi gå dit?” frågade Dexter nyfiket.
”Javisst, inga problem, eller vad säger ni andra?” frå-

gade Maria och vände sig till Måsen.
”Vi hade egentligen tänkt vänta tills Carl-Gustav blev 

frisk, men det är väl lika bra att vi gör det nu”, sa Måsen 
och tog den sista klunken av sitt te.

Strax var alla klara med frukosten och Maria dukade 
av. Dexter och Tomas hjälpte till.

Men Rex satt, till Marias stora förtjusning, fortfarande 
kvar och smaskade på hennes bröd. ”Såja, ät så mycket 
du orkar bara, ta en macka till, det finns mer”, kvittrade 
Maria. Han gillar mitt bröd! tänkte hon och strålade som 
en sol.

Men det är inte alltid bra att äta så mycket som Rex 
gjorde denna morgon. Han ville ju bara göra Maria glad, 
samtidigt som det verkligen var jättegott, men det hade 
sina sidoeffekter. Precis när de var klara med att duka un-
dan och skulle ge sig av till träningslägret började nämli-
gen Rex oja sig och la händerna på sin mage.

”Hur är det fatt, Rex?” frågade Måsen.

29. Simultanschack
tomas låtsades som ingenting. Han visslade och tittade 
sig omkring, luktade på teet och sa: ”Va’ gott!” fast han 
egentligen inte alls tyckte om det.

Maria befann sig i chocktillstånd, hon var tvungen att 
sätta sig ner och ta några djupa andetag. Rex sprang fram 
för att trösta henne.

”Såja, det är ingen fara. Allt är bra, och ditt bröd är så 
gott att man inte behöver någon ost på det!” sa Rex med 
sammetslen röst.

”Menar du det?” sa Maria.
”Ja, Maria, det är helt fantastiskt!” instämde Vallax.
”Otroligt gott, och så saftigt!” sa doktor Örn.
”Det godaste jag någonsin ätit!” fyllde Måsen i.
”Supergott!” sa Dexter och smaskade på för fullt.
Med ens blev Maria glad igen och glömde bort osten. 

Tomas, som ju redan stött sig lite med Maria, tog i lite 
extra i sina komplimanger och sa:

”Brödet är godare än en nyplockad ljusgul banan, 
skuren i centimetertjocka skivor, serverad med iskall 
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Några Vithattar hjälpte Maria att transportera Rex på 
en bår till hennes rum.

Men Rex kunde inte somna på grund av sin magsmär-
ta. Han blundade dock och låtsades sova för att Maria 
inte skulle bli ledsen. Maria sjöng för honom, vilket fick 
honom att må bättre. En sak var säker: han skulle aldrig 
någonsin mer äta bröd eller dricka mjölk.

Dexter och Tomas följde Måsen och Vallax till trä-
ningslägret. Doktor Örn gick för att se till morfar, och 
sedan hade hon några viktiga ärenden att uträtta.

För att komma till träningslägret var man tvungen att 
ta hissen. Dexter tittade på alla knappar i hissen och frå-
gade varför Örnnästet var så stort.

”Vi vet ju inte, men kanske måste vi flytta hit allihop i 
framtiden”, svarade Måsen.

”Allihop?” frågade Dexter förundrat.
”Ja, du har ju hört om Kostroffs planer på en rymd-

värld, och att han vill förgöra hela världen. I värsta fall 
kommer vi att behöva evakuera alla i Motståndsrörelsen 
hit till Björnön”, svarade Måsen.

”Alla? Hur många är det?” frågade Dexter.
”Vi har plats för totalt 10 000 personer här, och vi har 

andra stationer också, men inte lika stora som Örnnästet”, 
svarade Måsen och klev ut ur hissen på fjärde våningen.

”10 000, varför så många? Och vad menar du med sta-
tioner?” frågade Dexter chockat, och följde efter Måsen 
genom en lång korridor.

Tomas och Vallax gick en bit bakom och pratade om 
Gabons djungler.

”Vi har vårt folk på olika platser i världen och vi blir 
hela tiden fler. Vi har tre olika basstationer på öde plat-
ser som den här, där ingen hittar oss. Örnnästet är en 
av dessa. Sen har vi massor av ”hubbar” runtom i hela 

”Eh, det är ingen fara, bara lite magknip”, sa Rex och 
försökte le så mycket han kunde, framför allt för att inte 
såra Maria. Rex hade proppat i sig sju mackor på raken 
och kunde knappt röra sig ur fläcken.

När Maria kom in i matsalen och tog av sig förklädet, 
hade hon redan börjat fundera över vad hon skulle laga 
till lunch. Undrar om han tycker om Pasta Pomodoro?! 
tänkte hon, för det var hennes egen favoriträtt.

Maria hade en speciell förkärlek för italiensk mat, för 
dess rena och enkla smaker. Kanske för att hon själv var 
väldigt enkel och renlig av sig? Men så var hon ju också 
känslosam och hade så kallat ”italienskt temperament”. 
Hon visste inte så mycket om Italien, men nu började hon 
drömma om att åka dit med Rex och öppna ett ”Bed & 
Breakfast” i Toscana.

Marias dagdrömmar fick dock ett abrupt slut när hon såg 
Rex halvligga på stolen och stöna med händerna på magen.

”Hur är det fatt, älskling?” frågade hon nervöst och 
försökte tvinga bort alla tankar om att det var på grund 
av maten Rex återigen upplevde magbesvär.

”Åh, eeh, det är ingen fara. Jag är nog bara lite trött 
efter alla dykningar”, svarade Rex.

”Ja, ja, jaaa!!” svarade Maria genast och spelade med.
Dexter och Tomas småfnissade. Maria såg det men låt-

sades inte om det.
”Kom så får du vila hemma hos mig. Jag ska ta hand 

om dig … min lille stackare – oj, oj, oj”, fortsatte Maria.
”Det är inga problem, Maria, vi visar killarna runt 

medan du tar hand om Rex. Han behöver nog bara vila 
lite, precis som du säger”, sa Måsen och satte handen för 
munnen för att inte avslöja att han också småskrattade. 
Det var ju faktiskt lite komiskt att Rex alltid blev dålig i 
magen av det Maria serverade.
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Dexter och Tomas var mållösa. Det var Vithattar över-
allt. Det verkade som om alla var där. Det var säkert 
hundratals.

På de stora mattorna tränade Vithattarna kamp-
sport. De hade vita dräkter och svarta bälten på sig och 
lyssnade intensivt på en lärare som bar en svart dräkt. 
Han gick från matta till matta och gav olika kom-
mandon. Vithattarna såg på honom och härmade hans  
rörelser.

”Det är Yamoto från Japan!” sa Måsen och vinkade 
glatt till den lille japanske mannen med det konstiga 
namnet.

”Yamo … vad för något?” sa Dexter.
”Yamoto. Han är judolärare, en av de bästa i världen”, 

svarade Måsen.
Tomas blev helt betagen när han såg Yamoto. Han 

ställde sig och stirrade vid mattkanten, och efter en stund 
började han göra samma rörelser som vithattarna.

”Aah, Sergej!” utbrast Vallax och gick fram och 
hälsade på en lång mörkhårig man, som gick runt vid 
schackborden.

Vallax och Sergej var nära vänner. De brukade spela 
schack mot varandra.

”Tomas, kom och träffa vår schacklärare Sergej från 
Ryssland! Jag har berättat för honom om dig”, ropade 
Vallax.

Men Tomas var som hypnotiserad och kunde inte sluta 
följa Yamotos rörelser. Han hörde ingenting. Dexter gick 
fram till Tomas och klappade honom på axeln.

”Tomas, de ropar på dig, kom nu!”
”Va? Uuh?” sa Tomas och såg förvirrat på Dexter. 

”Dexter, jag vet inte varför, men jag bara måste lära mig 
det här!”

världen. En av de viktigaste hubbarna här i Norden var 
din morfar Carl-Gustavs hubb i Stockholm, innan den 
förstördes”, svarade Måsen.

Nu mindes Dexter hur förvirrad han hade varit i bör-
jan, när morfar berättade allt för honom, när han fick se 
det hemliga högkvarteret och allt annat. Han fick sam-
ma känsla när Måsen pratade om stationer och ”hub-
bar”. Det snurrade runt i Dexter huvud. Han ville fråga 
vad en hubb var för någonting, men orkade inte. Senare 
fick han veta att det var en liten del, som en avdelning, i 
Motståndsrörelsens nätverk, likt ett spindelnät över hela 
världen med människor som arbetade tillsammans för 
samma sak, men på olika platser. Varje hubb var som en 
”ruta i spindelnätet”.

”Vi måste åka”, sa Tomas och tog Dexters hand.
”Vart då?” frågade Dexter, som var helt inne i sina 

egna tankar om stationer och hubbar just nu.
”Jo, till Gabon. Jag måste leta efter mina föräldrar. Jag 

måste få veta om de har det bra eller inte. De kanske be-
höver mig!” sa Tomas och tryckte Dexters hand.

”Sen, Tomas, sen. Vi har andra saker att göra först!” 
svarade Dexter korthugget. Han var trött och småirrite-
rad på djur just nu, framför allt på djur som kunde prata 
och ville en massa saker hela tiden.

De närmade sig träningslägret. Måsen ökade farten. 
Tomas blev tyst och sänkte i stället farten.

”Var inte ledsen, Tomas, Dexter är bara orolig för Carl-
Gustav”, sa Vallax. Då blev Tomas glad igen och fortsatte 
prata med Vallax om Afrika.

De kom fram till en väldig sal, där det låg stora tjocka 
mattor på golvet och långa bord med schackbräden stod 
uppställda. Det var full aktivitet både på mattorna och 
vid schackborden.
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”Apor kan inte spela schack!” sa han och alla Vithattar 
skrattade.

”Skärpning!” ropade Sergej. ”Vi har en mycket speciell 
gäst hos oss idag. Han heter Tomas och han har vunnit 
över Vallax i schack.”

Det gick ett sorl längs med schackborden. ”Va’…? 
Åh…? Nej…? Va’…?” mumlade Vithattarna, och väg-
rade tro på Sergej.

Tomas fortsatte att gå runt alla bord och sa:
”Matt i fyra … matt i tre … matt i fem … remi … vit 

vinner damen i sex drag …”
”Är de nybörjare, eller …?” frågade Tomas och tittade 

dömande på Sergej.
”Vad?” skrattade Sergej. ”Nej, de är alla mästare och 

har spelat sen de var fyra år.”
”Får jag spela?” frågade Tomas.
”Javisst, kom så får du spela mot en av våra bästa”, sa 

Sergej och pekade ut ett bord längre bort, där det satt en 
ensam Vithatt och löste uppgifter ur en bok. Han var så 
bra att ingen ville spela mot honom.

”Nej, jag menar mot alla samtidigt”, sa Tomas och tit-
tade på Sergej.

”Vad?” sa Sergej och småskrattade. ”Ja, jovisst, men 
du kan väl börja med honom där borta? Han är bäst, sen 
får vi se”, svarade Sergej och blinkade till Vallax.

”Nej! Jag utmanar ALLA på en gång!” utbrast Tomas. 
”Vad sa du?” frågade Sergej och gestikulerade oförstå-

ende med armarna.
Vallax såg med stora ögon på Tomas.
”Menar du allvar, Tomas? Du kan aldrig slå alla dessa 

Vithattar i schack! De är ju mästare allihop!”
”Jo, det kan jag visst det!” svarade Tomas bestämt, och 

drog upp ärmarna på sin gråa dräkt.

Dexter skrattade. ”Schack och judo, Tomas! Vad 
blir det härnäst? Kanske ska du spela instrument snart 
också?”

”Ja, bra, Dexter!” sa Måsen. ”Kom så ska jag visa er 
musikrummet.”

Dexter trodde att Måsen skämtade, men han log inte, 
han var helt allvarlig. 

”Tomas, vi väntar på dig vid schackbrädena! Kom och 
hälsa på Sergej!” sa Vallax.

”Eeh, okej då … ja-ja-jag kommer”, sa Tomas mot-
villigt och gick baklänges mot schackborden utan att ta 
ögonen från Yamoto och Vithattarna. Tomas hade be-
stämt sig för att han skulle ha en sån där vit dräkt och ett 
svart bälte.

”Hej, Tomas, jag har hört så mycket om dig!” sa Sergej 
och räckte fram handen.

Tomas sträckte fram lillfingret och stoppade det i 
Sergejs hand, fortfarande med ögonen fästa på Yamoto.

”Du gillar judo?” sa Sergej och skrattade. ”Men du är 
väl också schackmästare? Det har min vän Vallax berät-
tat för mig.”

”Eh, ja”, sa Tomas utan att lyssna, och började gå längs 
de långa schackborden, där det satt vithattar och tänkte 
koncentrerat på sina nästa schackdrag. Men plötsligt var 
han som i en annan värld. När han såg schackbrädena 
och de vackert snidade träpjäserna glömde han genast 
bort judon. Hans blick blev fokuserad och han intog au-
tomatiskt tänkarpose, med sitt schimpanshuvud vilande 
mot sin högra handflata.

”Matt i två drag”, sa Tomas när han gick förbi ett 
schackbräde.

Vithatten rynkade på ögonbrynen och skakade på 
huvudet.



298 299

det 25:e partiet. Vithattarna satt helt utslagna och hade 
djupa veck i pannan. 

En Vithatt sa: ”Han fuskar säkert!”
Sergej, som var helt panikslagen av att se sina mästar-

elever förlora mot en apa i schack, tog sig för pannan.
”Vadå, vad gjorde han?” frågade Sergej och hoppades 

att Vithatten hade rätt. Men Vithatten visste ju att Tomas 
inte fuskade. Han ville bara säga så för att slippa skäm-
mas inför sin tränare Sergej.

”Eh, jag … Äsch, det var inget”, sa Vithatten förläget 
och placerade huvudet mellan händerna igen.

Sergej var helt uppgiven när han gick förbi och tittade 
på schackbrädena, för en av de allra bästa Vithattarna 
höll på att förlora sin drottning, den mest värdefulla pjä-
sen. Sergej satte sig ner vid ett av schackbrädena och bör-
jade fingra nervöst på schackpjäserna. Vallax slog sig ner 
bredvid honom.

”Vad var det jag sa? Och du trodde mig inte, käre vän, 
han ÄR en mästare!”

Efter en stund hade Tomas vunnit 45 av de 50 schack-
partierna. Bara ett enda parti återstod nu (han hade ju 
spelat fyra oavgjorda partier, så kallad remi). Det var mot 
den allra bästa Vithatten.

Sergej och Vallax stod förstås och tittade på. Det var 
ett jättespännande och jämnt parti. Drag för drag ökade 
dock Tomas sitt övertag, men just när han skulle göra 
ett avgörande drag öppnades dörrarna till musikrummet, 
och Dexter kom utspringande med gråt i halsen.

Tomas blev störd och råkade komma åt en av 
schackpjäserna.

”Rörd är förd!” skrek Vithatten yr av glädje.
”Va’, neej, jag skulle ju precis ta ditt torn med min 

löpare!”

Då tog Vithatten som tidigare sagt att ”Apor kan inte 
spela schack” till orda: ”Okej då! Inga problem, vi antar 
utmaningen! Om apan vill göra bort sig själv och utmana 
oss på simultanschack är det helt och hållet hans eget fel. 
Låt honom leka mästare då… (Simultanschack är när en 
schackmästare utmanar och spelar mot jättemånga mot-
ståndare samtidigt.)

Alla Vithattar höll med. Det blev en vild diskussion, 
och det hördes saker som: ”Nu ger vi apan en läxa”, och 
”Han får skylla sig själv”, och ”Vi ska krossa honom.”

På ett kort ögonblick stod alla vita och svarta schack-
pjäser perfekt uppställda på de 50 borden, och Tomas 
började gå runt och göra första draget. När man ”ger 
simultan”, som Tomas just nu gjorde, har man de vita 
pjäserna, och vit börjar alltid i schack.

Samtidigt var Måsen och Dexter i musikrummet, och 
Dexter satt som hypnotiserad och njöt av levande musik 
i en underbart skön konsertstol med mjuk dyna. Där stod 
en gråhårig kvinna och viftade med en pinne i handen 
medan ett 40-tal Vithattar spelade den mest underbara 
musik Dexter någonsin hört.

”Vår dirigent Bartok från Ungern älskar Vivaldi”, vis-
kade Måsen, för att inte störa orkestern.

Fiolerna spelade jättesnabbt och det verkade precis 
som om de stora fiolerna, som Dexter gillade mest av 
allt (och som han senare fick veta kallas för cello) ”pra-
tade” med fiolerna, för de ”svarade” varje gång fiolerna 
spelade.

Dexter mindes inte om han någonsin njutit så mycket 
av musik. Men så började orkestern spela ett jätteläskigt 
stycke, så att Dexter blev rädd och kröp upp i stolen.

Ute vid schackborden hade Tomas redan vunnit 20 
partier, spelat fyra oavgjorda och höll just på att vinna 
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30. Trumsolo
”varför är ni så ledsna? Har ni också förlorat i schack 
mot apan?” frågade Sergej och såg förundrat på Dexter 
och Måsen.

”Vad? Nej”, snyftade Dexter och fick knappt fram 
ett ord. ”Jag vet inte varför jag gråter. Det är musi-
ken. Först var den underbar, sen blev den läskig och 
sorglig.”

”Aha”, sa Sergej. ”Låt mig gissa: Vivaldis fyra årstider 
– först hösten och sen vintern, följt av Albinonis Adagio 
i g moll. Men jag har aldrig förstått varför hösten är gla-
dast. Vintern förstår man ju att den är dyster.”

”Jag klarar inte av den”, sa Måsen. ”Det spelar ingen 
roll hur många gånger jag hör den.”

”Vilken då?” frågade Tomas.
”Adagio av Albinoni”, svarade Måsen.
Tomas förstod ingenting. Hur kunde man gråta av 

det där som kallades musik? Tomas hade ju aldrig hört 
musik, så han hade ingen aning om vad det var för 
någonting.

”Nej, du kan reglerna. Du rörde bonden! Du mås-
te flytta den. (Och detta är en känd regel i schack: om 
man rört en pjäs utan att först säga det franska ordet 
”J’adoube”, som betyder ”jag rättar till”, så måste man 
flytta den pjäsen.)

Tomas suckade och flyttade bonden ett steg.
”Schack matt!” jublade Vithatten och sprang upp från 

bordet och gjorde segertecken.
Tomas brydde sig inte om detta utan gick rakt fram till 

Dexter och gav honom en näsduk. Det låg nämligen fullt 
med näsdukspaket på ett bord, där de Vithattar som för-
lorat sitt schackparti suttit och gråtit ut. De hade snutit 
och snörvlat sig så mycket att de fyllt flera papperskorgar 
med näsdukar.

”Vad är det som har hänt, Dexter, berätta!”
Nu kom även Måsen ut från musikrummet:
”Det är så sorgligt”, sa han och snyftade.
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redan efter fem minuter. Men det var nog mest på grund 
av de tråkiga lärarna. 

För en kort stund blev det tomt vid alla schackbord, på 
judomattorna och i musikrummet.

”Okej, vi spelar blixtschack!” sa Sergej. (Blixtschack 
är när varje spelare bara har högst tio minuter på schack-
klockan för hela partiet.)

Han gick med raska steg mot ett skåp och tog fram en 
schackklocka, ställde in den på fem minuter, och place-
rade den vid ett av schackbrädena.

Tomas suckade och släpade sig fram med tunga steg 
mot schackbrädet. Han ville bara få det här överstökat. 
Han längtade efter att ta på sig en sån där vit dräkt och 
träna med Yamoto.

”Välj hand, vänster eller höger!” sa Sergej och höll sina 
händer bakom ryggen så att Tomas inte skulle se. I den 
ena handen hade Sergej en vit bonde och i den andra en 
svart. Tomas pekade på Sergejs vänstra hand.

”Svart!” sa Sergej och blev genast på bra humör, för 
han ville ju gärna ha vit. Med de vita pjäserna skulle han 
ha större chans att vinna, eftersom vit börjar.

Tomas brydde sig inte. Han tyckte det var skönt att slippa 
börja. För honom spelade det ingen roll vilken färg han hade. 
Tomas tittade inte ens på brädet. Så fort Sergej flyttat sin pjäs 
flyttade Tomas sin pjäs blixtsnabbt och tryckte på klockan.

Dexter hejade på Tomas. Vallax bet på naglarna. Han 
kunde inte heja på någon eftersom både Sergej och Tomas 
var hans kompisar.

Det blev ett mycket spännande parti.
En ny skara Vithattar samlades runt schackbrädet i 

väntan på sin schackträning. De förstod ingenting när 
de såg Tomas spela mot Sergej. De trodde att det var ett 
skämt. En apa som spelar schack?

”Tomas, du är en sann schackmästare!” sa Sergej och 
klappade Tomas på axeln. Men Tomas reagerade inte. 
Han var fullt upptagen med annat nu.

”Jag vill lära mig det där”, sa han och pekade på 
Yamoto och Vithattarna, som övade judo på mattorna. 
”Och så vill jag veta vad det där ’musik’ är för någonting.”

”Okej, Tomas, men först måste du möta mig i schack!” 
sa Sergej på fullaste allvar.

Sergejs självförtroende var som bortblåst. Han var 
tvungen att vinna över Tomas för att få tillbaka sin själv-
respekt. Med tanke på att Sergej varit rysk mästare och 
tillhörde de allra bästa i världen i schack, skulle Tomas 
säkert bli en lätt match. Äsch, mina elever hade nog bara 
en dålig dag, tänkte Sergej, och försökte ingjuta mod i sig 
själv. Men så kom han att tänka på Vallax. Tomas hade 
ju faktiskt vunnit över honom … Äsch, han var ju bara 
Gabonmästare, fortsatte Sergej och försökte vifta bort de 
obehagliga tankarna. 

”Vad är det, Vallax?” frågade Måsen.
”Eh, ingenting, det är bara en grej mellan mig och 

Tomas, det är inget särskilt”, svarade Vallax och hark-
lade sig.

”Byte!” ropade Yamoto, och genast bugade sig alla 
Vithattar och lämnade mattan. Vithattarna vid schack-
borden och musikrummet gick också iväg.

”Vart ska de?” frågade Dexter.
”De tränar 45 minuter i varje ämne tre gånger om 

dagen – morgon, eftermiddag och kväll. Hjärnan foku-
serar bäst då. Efter 45 minuter blir man trött”, svarade 
Måsen.

Dexter tänkte på lektionerna i skolan. Äntligen förstod 
han varför lektionerna var 45 minuter långa. Det hade 
ingen förklarat förut. Fast Dexter brukade ju bli trött 
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var de tillbaka vid mattan och sprang upp på den båda 
två.

”Nej, ni måsta hälsa på matta först!” ropade Yamoto.
Hälsa på en matta? Var Yamoto galen? tänkte Dexter.
”I dojo vi visa tacksamhet föl att tläna jydå. Man buga 

alltid.”
Yamoto pratade inte bara konstigt, han kunde över hu-

vud taget inte säga bokstaven ”r”, det blev i stället ”l” 
eller ”j” när han skulle säga r.

”Dojo?” frågade Dexter.
”Ja, Dojo äj gamla japanska tladitionen. Kom, dlicka 

te annan gång, jag bejätta allt. Nu vi tläna, hinna inte 
pjata”, sa Yamoto och skyndade iväg. Senare fick de veta 
att dojo är ett namn för den plats där man tränar.

Dexter och Tomas bugade sig och började träna med 
Vithattarna. Det gick jättebra och Yamoto berömde 
dem.

Efter en stund ropade Yamoto: ”Fji tläning, bitta 
patnej!”

Dexter och Tomas tittade på varandra och nickade, 
men en av Vithattarna, som förlorat i schack mot Tomas 
gick fram till honom och sa: ”Du kanske vinner i schack 
över mig, men inte i judo! Kom an då!”

Tomas ville inte, men det gick inte att ta sig ur detta, 
för nu började de andra Vithattarna heja på sin kompis. 
De hade ju också förlorat i schack.

”Kom igen nu! Ge apan en läxa!”
Tomas ställde sig med Vithatten och bugade och börja-

de göra de rörelser som Yamoto hade visat. Vithatten an-
föll direkt, men Tomas försvarade sig och fick Vithatten 
att ramla omkull.

”Du kan judo också, du kan ju ALLT, Tomas!” sa 
Dexter och skrattade.

Nu formligen flög pjäserna över schackbrädet, och 
både Sergej och Tomas hade bara en minut kvar på 
klockan. Det var dödstyst och spänningen runt schack-
brädet var total.

Så plötsligt räckte Sergej fram handen utan att titta på 
Tomas och stannade klockan.

”Vad?” sa Dexter. ”Vann du, Tomas?”
”Nej, nej, det är ju bara kungarna kvar. Det är oavgjort 

– remi”, sa Sergej motvilligt utan att titta på Dexter.
Dexter såg på schackbrädet och där stod två ensamma 

kungar och tittade på varandra.
Vithattarna ville applådera för de tyckte att Tomas spe-

lat så fantastiskt bra. Men de hejdade sig, för de ville ju 
inte såra sin läromästare Sergej.

”Okej, du kan spela schack”, sa Sergej. ”Men nästa 
gång tar vi ett långt parti, utan klocka!”

”Ja, ja”, sa Tomas och såg förväntansfullt mot judo-
mattorna, där Yamoto var i full gång med träningen.

”Yamoto, tar du hand om de här killarna också!” ro-
pade Sergej, och pekade på Dexter och Tomas.

”Okej!” svarade Yamoto, som just var i färd med att 
visa ett svårt judokast.

Tomas sprudlade av energi. Det pirrade i kroppen. 
Dexter tyckte också att det skulle bli spännande.

”Bitta om och schinda tillbaka!” ropade Yamoto och 
pekade mot en dörr längre bort i den stora träningssalen.

Tomas och Dexter tyckte att Yamoto pratade jät-
tekonstigt, men de brydde sig inte om det just nu. De 
var så sugna på att komma igång med träningen att de 
glömde allt annat. De kom in i ett jättestort omkläd-
ningsrum med massor av skåp och hyllor med vita dräk-
ter. Judodräkterna passade perfekt, för både Dexter och 
Tomas var ju ungefär lika stora som Vithattarna. Snart 
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Tomas följde med Måsen in i det stora musikrummet, 
och satte sig ner för att lyssna. Musikrummet var stort 
som en konsertsal, med plats för flera hundra personer. 
Dexter smög sig också in och satte sig bredvid Tomas.

”Vad gör hon?” frågade Tomas högt och pekade på 
Bartok.

”Schh, man måste viska här, annars stör vi!” sa Måsen.
”Stör vadå?” viskade Tomas, men just då satte musi-

ken igång, och Tomas tystnade. Han satt helt tyst och 
bara tittade med stora ögon. Den här gången var det an-
dra instrument som spelade. Det fanns både piano, gitarr, 
trumpet och trummor. Tomas stirrade på trummorna. Det 
satt ingen där.

”Vad är det där?” frågade Tomas.
”Det kallas för slagverk eller trummor, man slår med 

en pinne på de olika trummorna och cymbalerna så kom-
mer det ljud.”

”Vad gör hon?” viskade Tomas och pekade på Bartok.
”Hon anger tempot. Med höger hand visar hon hur 

snabbt orkestern ska spela och med vänster hand visar 
hon vilket eller vilka instrument det är som ska spela”, 
viskade Måsen.

”Jag vill spela på de där trummorna!” viskade Tomas 
så högt att till och med Bartok hörde. Orkestern slutade 
spela och alla tittade på Tomas.

”Eh, förlåt oss”, sa Måsen och ursäktade sig inför 
Bartok. ”Det här är Dexter och Tomas, de är nya elever 
här och är bara väldigt nyfikna. De har inte hunnit lära sig 
hur allt fungerar ännu, så ni får ha lite tålamod med dem.”

”Åh, så trevligt!” sa Bartok. ”Vilka instrument spelar ni?”
Dexter tänkte säga blockflöjt, för han hade spelat 

det några terminer, men Tomas hann före: ”Jag spelar 
trummor!”

Vithatten hoppade på Tomas igen och igen, men varen-
da gång försvarade sig Tomas och fick omkull Vithatten. 
Yamoto tittade förundrat på Tomas.

”Titta Tåmas, han använda motståndajes kjaft, plecis 
så jag läja ej!”

”Tåmas-San (man säger San efter förnamnet i Japan, 
när man vill visa någon respekt) do hava micket jydå i 
dig, du bja eleven, kåmma tillbaka?” sa Yamoto och bu-
gade mot Tomas.

Tomas var jätteglad och stolt. Det var första gången 
någon bugade sig för honom!

”Ja, jag vill ha ett sånt där svart bälte!” svarade Tomas 
och pekade på Yamotos judobälte.

”Ååååå, Tåmas-San, det bliva micket svåt, men …”
Men när Tomas bugat sig skyndade han iväg innan 

Yamoto hann prata klart, för han ville inte höra mer 
om att det ”inte går” eller är ”för svårt”. Hur kunde 
alla veta så mycket om vad apor kan och inte kan? Och 
hur kunde de veta om något var svårt eller inte? Det 
är väl bara jag själv som kan veta det? tänkte Tomas, 
och hade bråttom. Han var väldigt nyfiken på den där 
musiken.

Dexter och Tomas bytte om till sina gråa dräkter igen 
och gick till musikrummet. På vägen mötte de Måsen och 
Vallax, som stod och pratade med Sergej.

”Vad tyckte ni killar, var det roligt?” frågade Måsen.
”Ja, det var jättekul!” sa Tomas och sken som en sol. 

”Men nu vill jag gå till musikskolan!”
Tomas verkade vara lika ivrig att lära sig nya saker som 

Vithattarna. Kanske var det på grund av Kostroffs expe-
riment – att han mixtrat med deras inlärningsförmåga. 

”Okej, då, följ med mig”, sa Måsen. ”Men lova att 
vara tyst, Bartok gillar inte att bli störd.”
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omkull sitt notställ. Tomas ville aldrig sluta, han bara 
fortsatte och fortsatte att spela. Till slut fick Måsen och 
Dexter gå fram till Tomas och skrika, för Tomas hörde 
ingenting. Han var så inne i musiken och trummorna 
överröstade allt annat.

”Tomas!!” gallskrek Dexter till slut. Då hörde Tomas 
äntligen och tappade sina trumstockar och höll nästan på 
att trilla av stolen.

”Varför skriker du Dexter, du höll ju nästan på att 
skrämma livet ur mig!” sa Tomas med andan i halsen.

Alla i orkestern ställde sig upp och applåderade Tomas. 
Snart började även Dexter och Måsen applådera.

”Du kan verkligen ALLT, Tomas!” ropade Dexter.
Tomas ställde sig upp och bugade.
”Jag älskar musik”, sa han. ”Man blir ju så glad i hela 

kroppen!”
Dexter och Måsen skrattade.
”Men varför lär man sig just schack, judo och musik 

på träningslägret?” frågade Dexter efter en stund.
Men precis när Måsen skulle berätta, ringde en klocka 

i taket och alla Vithattar sprang ut.
 

”Jaså, vill du vara med oss, då? Vår slagverkare är 
nämligen sjuk idag”, sa Bartok. Och innan Dexter och 
Måsen hunnit få en syl i vädret var Tomas redan på väg 
till trummorna.

”Jag är med!” sa Tomas.
”Läser du noter?” frågade Bartok som hade ganska då-

lig syn och inte förrän nu såg att Tomas var en apa.
”Eeh”, sa hon och tittade förbryllat på Måsen, när hon 

insett att Tomas inte var någon vanlig elev.
”Jag vet, han är en apa, men snälla ge honom en chans. 

Han har vunnit över Vithattarna, både i schack och 
judo”, svarade Måsen.

Tomas började verkligen bli trött på att bli kallad för 
”apa”, men han orkade inte bry sig nu. Han satte sig bak-
om trummorna och greppade de två träpinnarna, som låg 
på en av trummorna. Senare skulle han få veta att de kal-
lades för trumstockar.

”Okej, då, om du säger det, så”, suckade Bartok och 
räknade in: ”1–2–3–4 …”, och orkestern började spela 
det mest fantastiska Tomas någonsin hört i hela sitt liv.

Försiktigt började han spela med trumstockarna i takt 
med Bartoks högra hand och Bartok, som verkligen inte 
hade några högre förväntningar, nickade mot Tomas.

”Bra, Tomas, fortsätt så!”
Tomas älskade ljudet av trummorna. Det påminde ho-

nom om något från hans barndom. Kanske hade han hört 
bybornas trumljud i Gabons djungler när han var liten?

Det var jazzlektion på Bartoks schema, och jazz blev 
från och med denna dag Tomas favoritmusik. Tomas lev-
de sig verkligen in i musiken och som på en given signal, 
började han spela trumsolo.

Alla i orkestern häpnade. Dexter och Måsen bara satt 
och gapade. Bartok tappade sina glasögon och välte 
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Det lät ”pip-pip-piiip-pip-pip-piiip-pip-pip-piiip-piiip-
pip-pip-pip-piiip” inifrån musboet. Max förstod inte vad 
problemet var, eftersom det fanns stora högar med ost i 
musboet. Men det var väl mest på grund av att musmam-
man, till skillnad från Maria, inte var van vid att vara 
ensam.

Musmamman hade nog bara blivit bortskämd, efter-
som Max alltid fixade mat och jämt var hemma.

*

Samtidigt närmade sig de svävande Svarthattspingvinerna 
Svalbardspolisen. De började kvickna till nu, men 1897 
hade problem med en stor fiskmås, som satt och pickade 
på hans huvud.

”Ao-o-o, aj, aj! Vad gör du?!” skrek han och försökte 
vifta bort fiskmåsen, men det gick inte för hans pingvin-
vingar hade fryst fast.

1950 gick samma öde till mötes. Nu kom fiskmåsens 
kompis och satte sig på hans huvud. De två stora fisk-
måsarna verkade ha bestämt sig för att 1897 och 1950 
skulle stå på deras veckomatsedel.

*

Långt därifrån, i staden, saknade man Dexter i skolan. 
Eftersom man inte fick tag på hans mamma hade skolans 
rektor polisanmält ärendet, och man letade nu överallt 
efter Dexter.

Barn måste ju gå i skolan. Det står i lagen. Om de inte 
gör det får barnets föräldrar betala jättemycket pengar, 
så kallade böter. Så när rektorn inte fick tag i Dexters 
mamma såg han ingen annan utväg än att ringa polisen. 

31. Hemligt uppdrag
rex var på bättringsvägen nu. Det gjorde i alla fall inte 
ont i magen längre. Maria pysslade om honom, och det 
kändes mysigt att ha Rex hemma hos sig. Så länge hon 
kunde minnas hade hon alltid varit ensam.

Samtidigt såg doktor Örn till morfar i sjukrummet. 
Morfar sov fortfarande, men febern hade gått ned. 
Doktor Örn satte sig och läste en bok och höll vakt vid 
morfars säng, för man visste ju aldrig vad som kunde 
hända. Plötsligt kanske morfar fick för sig att kliva upp 
igen och doktor Örn ville inte riskera att morfar utsattes 
för fler obehagligheter. 

I musboet hade Max problem med musmamman. Hon 
gav hon honom ingen ro. Det var ett evigt tjat om stek-
termometern, som ju var spårlöst försvunnen. Sedan tja-
tade hon om att han bara lämnat henne och ungarna utan 
frukost. Musmamman kunde inte prata människospråk 
som Max, så de pratade som möss vanligtvis gör, genom 
att pipa till varandra. Men just nu var det bara musmam-
man som pep oavbrutet.
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Tomas tittade på Yamoto länge utan att säga någon-
ting, men sen var det precis som om han fick ett skratt-
anfall och la sig ner på golvet, för han hade aldrig hört 
någon prata så roligt förut. När de tränat judo hade han 
ju varit så upptagen att han inte brytt sig om Yamotos 
lustiga accent.

”Schhh, Tomas …”, sa Dexter, och försökte tysta ho-
nom. ”Yamoto blir ju ledsen.”

”Vaffåå han skatta?” frågade Yamoto och såg mycket 
oroligt på sina vänner, men de ryckte alla på axlarna och 
låtsades som ingenting.

”Han är säkert bara glad över att han fått lära sig judo 
av dig!” sa Dexter så övertygande han kunde. Morfar 
hade ju berättat hur viktigt det var med respekt i Japan, 
att det i vissa lägen till och med kunde vara viktigare än 
livet självt.

”Åååh, hai (Hai betyder ’ja’ på japanska), Dextej-San, 
micket glad, micket glad, jag vaja också glad, hai, hai”, sa 
Yamoto och bugade sig vördnadsfullt.

Måsen låtsades tappa sitt vattenglas och spillde med 
flit ner Tomas ansikte med kallt vatten. Tomas satte sig 
genast upp och ruskade på huvudet. Alla drog en lättna-
dens suck när Tomas slutade skratta.

”Sergej, jag tror jag förstår det där med schack, men 
hur är det med musiken? Varför lär de sig musik på trä-
ningslägret?” frågade Dexter och vände sig till Bartok.

Bartok reagerade precis som om hon blivit föroläm-
pad och hon ryckte på axlarna och gestikulerade med 
händerna: ”Men musik är livet … musik är … musik är 
allt!”

Bartok var märkbart upprörd över Dexters fråga. Hon 
visste knappt hur hon skulle förklara, eftersom det var så 
självklart för henne.

Polisanmälan nådde strax Kostroff, som ju höll sig väl-
informerad om allt som hände i världen.

”Ha, ha, länge leve skolplikten! Nu kan polisen jaga 
grabben ostört …”, skrattade Kostroff, där han satt i sitt 
luftskepp.

*

Vid Örnnästet var det lunchdags. När alla Vithattar gick 
för att äta (det var därför klockan ringde i taket), stan-
nade Dexter och Tomas kvar med de andra.

”Varför har ni ett träningsläger med just schack, judo 
och musik?” frågade Dexter.

Tomas var fortfarande helt inne i musiken. Han hörde 
inte vad de andra pratade om. Han gick omkring och 
nynnade och slog med trumstockarna i luften.

”Schack är gymnastik för hjärnan och det lär 
Vithattarna att fokusera och styra sina tankar. Innan vi 
gör någonting så tänker vi ju, eller hur?” sa Sergej och 
satte demonstrativt sitt pekfinger mot pannan. ”Allt du 
ser omkring dig här på Örnnästet har börjat med en tan-
ke innan det skapades och blev verkligt. Och så är det 
med det mesta i världen. Om man kan se något i tanken, 
så kan det bli verkligt. Så hur viktigt är det då inte att lära 
sig styra sina tankar?” 

Nu vaknade Tomas ur sitt musikdagdrömmeri.
”Jag vet inte hur jag kan spela schack, men jag verkar 

kunna allting”, sa han stolt och la ifrån sig trumstockarna.
Sergej och hans lärarkollegor tyckte alla att Tomas var 

utomordentligt begåvad. Yamoto gick fram och klappade 
Tomas på axeln och sa: ”Tåmas-San, då kunna micket 
jydå!”

Nu hörde Tomas tydligt hur roligt Yamoto pratade.
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”Men hur vet du det?” frågade Dexter.
”Åh, Dexter, sånt lär sig alla på vårt universitet”, sva-

rade Bartok. ”Men vi vet också att det verkligen förhåller 
sig så med Svarthattarna, för vi har provat på dem. De 
blir som galna när de hör hårdrock. De börjar hoppa och 
dansa.”

”Universitet?” Dexter förstod ingenting. ”Har ni ett 
universitet här? Min mamma jobbar på universitetet!” sa 
Dexter och fick med ens klump i magen. Undrar hur det 
är med mamma nu, hon är säkert jätteorolig, tänkte han.

”Ja, men inte på ett sånt universitet som här på 
Björnön”, sa Bartok. ”Vid Örnnästets universitet kan 
vem som helst läsa in en doktorsgrad i valfritt ämne på 
bara ett år. Och man kan lära sig exakt vad som helst om 
vad som helst.”

”Vilka går där?” frågade Dexter, som inte riktigt för-
stod det där med doktorsgrad. Men senare förklarade 
Måsen för honom att en doktorsgrad är när man blir så 
bra på någonting att man är expert och en av de bästa i 
världen inom ett visst område.

”Alla går på universitetet, och man blir aldrig klar, 
man fortsätter hela livet!” svarade Bartok.

Dexter trodde inte sina öron. Gå i skolan hela livet? 
Dexter blev genast ledsen och uppgiven.

”Jag som trodde ni hade KUL här på Örnnästet”, sa 
han och tittade ner i golvet.

”Kul? Dexter, men det är det roligaste som finns att 
gå på universitetet! Man vill aldrig gå därifrån, man vill 
bara lära sig nya saker hela tiden, det finns inget bättre!” 
svarade Bartok och viftade upphetsat med armarna. Hon 
verkade verkligen mena det hon sa.

”Men nu kom jag av mig, Dexter”, fortsatte Bartok. 
”Jag skulle ju berätta om varför musik är ett vapen. Jo, 

”När man spelar musik lär man sig kontrollera alla 
sina sinnen samtidigt”, började Bartok. ”Allt i kroppen 
jobbar – hjärnan, musklerna, öronen, ögonen. Musik är 
som ett fyrverkeri för kroppen och hjärnan!”

”Men inte nog med det”, fortsatte Bartok, som verkade 
nöjd med sin förklaring och nu hade blivit på bättre hu-
mör. ”Den som lyssnar på musik blir också en del av den. 
Man påverkas totalt och blir nästan som hypnotiserad!”

Dexter tänkte på hur han själv reagerat när han lyssnat 
på musiken med Måsen tidigare. Han hade faktiskt tap-
pat kontrollen över sig själv för en stund.

”Musiken har därför två syften: den är träning för 
kroppens alla sinnen men också ett vapen.”

”Vapen?” frågade Dexter.
”Ja, du minns väl hur du själv reagerade när du lyss-

nade på vår musik?” frågade Bartok.
Dexter nickade. Han mindes hur ledsen han blivit av 

den sorgsna musiken.
”Tänk dig till exempel att Svarthattarna får höra hård-

rocksmusik”, fortsatte Bartok. ”Ja, själv är jag ju ingen 
stor anhängare av sån där tuff musik, men jag vet att 
många älskar den. Den får dem att slappna av och må 
bra.”

Dexter tänkte på en kille i skolan som alltid hade svar-
ta kläder på sig och var jättetuff. Han brukade lyssna på 
hårdrock i sina hörlurar under rasterna på skolgården. 
Dexter var ganska rädd för honom.

”Vi vet ju att Svarthattarna har det tufft och egentligen 
inte mår så bra. Man kan säga att de har dålig självkäns-
la, framför allt för att de inte lärt sig tycka om sig själva. 
Och folk som har dåligt självförtroende kan ofta gilla sån 
där hård, tuff musik”, sa Bartok med självklar röst, precis 
som om hon verkligen visste att det var så.
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Tomas bad till slut Sergej och Yamoto om ursäkt, för 
han hade sagt att han kunde vinna med förbundna ögon 
mot Sergej i schack och att Yamoto inte hade en chans i 
judo. Sergej och Yamoto godtog ursäkten, men självfal-
let var de rejält uppskakade efter den smärtsamma upp-
täckten att det kanske verkligen VAR så – att en apa var 
bättre än dem på något som de ägnat hela sitt liv åt!

Tomas ställde sig bredvid Dexter och tog honom i 
handen. 

Med sin allra vuxnaste och allvarligaste min sa han:
”Vi ska ut på heligt uppdrag!”
”Nej, din dummer, inte heligt, hemligt uppdrag!” sa 

Dexter irriterat.
Det blev tyst. Dexter och Tomas fick allas odelade 

uppmärksamhet.
Bartok kliade sig nervöst i huvudet.
Sergej strök handen över sitt skägg fram och tillbaka.
Yamoto bugade sig hela tiden och sa Dextej-San, 

Tåmas-San, Dextej-San, hai, hai, för Yamoto verkade ha 
tolkat det som om Dexter och Tomas verkligen skulle 
ut på ett heligt uppdrag. Kanske såg han ett japanskt 
buddhistkloster framför sig.

Måsen såg förundrat på Dexter och Tomas. Hur ska 
det här sluta?

Men Vallax var bara lugn och gick fram till Tomas och 
la ena handen på hans axel och med sin andra hand strök 
han över Dexters blonda hår. Vallax hade ju god hand 
med både djur och barn.

Med stilla och mjuk röst sa han:
”Om detta är meningen, så är det ingenting vi kan 

göra. Kanske är det ödet, och kanske är det detta vi har 
väntat på. Välkomna till Motståndsrörelsen!”

 

vi pratade om hur Svarthattarna reagerar på hårdrocks-
musik. Och så här är det: När man får höra den musik 
man gillar mest, har man jättesvårt att vara arg. Man blir i 
stället lugn. Tänk dig då ett gäng Svarthattar som jagar dig 
och Tomas, och så tar ni fram era instrument och spelar 
hårdrock för dem. Då kommer de inte att kunna fortsätta 
jaga er, utan tvingas lyssna och påverkas av musiken!”

”Ja, men man har väl knappast med sig några instru-
ment när man är ute på uppdrag och …”, svarade Dexter, 
men hejdade genast sig själv. UPPDRAG? Varför hade 
han sagt det ordet? Det lät läskigt men också härligt på 
en och samma gång. Fast han gillade det. Uppdrag!

Dexter kände en märklig känsla i hela kroppen och 
han förstod att detta nog var meningen med hans liv:

Han skulle stoppa Kostroff från att bygga sin rymd - 
värld!!

Ja, han skulle hjälpa morfar!
Bartok såg att Dexter blev fundersam och avrundade 

sin utläggning.
”Ja, så musik är verkligen ett effektivt vapen. Man be-

höver inte slåss och ingen blir skadad.”
Men Dexter var helt uppslukad av de nya tankar-

na. Han hörde knappt vad Bartok sa. Han gick fram 
till Måsen och Vallax, som var upptagna med Tomas. 
Tydligen hade det uppstått en dispyt om huruvida Tomas 
var bättre på schack och judo än Sergej och Yamoto.

”Jag ska stoppa Kostroff från att bygga rymdvärlden!” 
sa Dexter.

Måsen och Vallax, som var i full färd med att be Sergej 
och Yamoto om ursäkt för Tomas beteende, reagerade 
inte nämnvärt på det Dexter sa.

”Jag ska ut på hemligt uppdrag med Tomas!” uppre-
pade Dexter.
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Bartok tänkte på sina sju systrar i Budapest.
De tittade alla på Måsen och Dexter och visste inte vad 

de skulle säga. Men innerst inne kände de förstås att det 
bästa för Dexter var att få komma hem till sin mamma.

”Normalt liv?” skrek Dexter. ”Vad är ett normalt liv?! 
Jag vill inte tillbaka till det där livet igen. Om ett normalt 
liv innebär att man ska tvingas att gå i skolan varje dag, 
inte ha några vänner och ha en mamma som aldrig är 
hemma, då vill jag hellre ha ett onormalt liv här med er! 
Här har jag äntligen hittat riktiga vänner.”

Måsen kliade sig i huvudet.
”Vänner”, sa Vallax plötsligt. ”Vi har alla någon gång i 

livet gjort ett val. Ni minns säkert den dag ni bestämde er 
för att gå med i Motståndsrörelsen. Vi hade alla våra skäl. 
Dexter och Tomas har gjort sitt val, och det kan ingen ta 
ifrån dem. Vi har ju pratat om att vi måste bli fler, framför 
allt nu när Carl-Gustav är sjuk. Har ni tänkt på att ett 
barn kan göra saker som inte vuxna kan?”

”Vadå?” frågade Bartok. ”Vad menar du?”
”Tänk efter själva! Vem misstänker ett barn? När vi är 

ute på uppdrag får vi ju kämpa för att inte bli upptäckta. 
Men vem skulle upptäcka Dexter? Han kan faktiskt hjäl-
pa oss!” svarade Vallax.

Måsen skämdes över att han varit så hård mot Dexter. 
Men det är ju så vuxna automatiskt gör – instinktivt och 
utan att tänka tillrättavisar de till höger och vänster. Och 
det var precis vad morfar brukade säga till Dexter, när 
de pratade om varför lärarna i skolan och mamma alltid 
skulle ge så många kloka råd: ”Man talar om för barn 
vad som är bäst för dem utan att fråga vad de själva vill. 
Man gör det för att man tror att man vet vad som är bäst 
för dem. Du måste förlåta dina lärare och din mamma. 
De gör bara vad de tror är bäst.”

32. En riktig jättebrakare
”nej det kommer aldrig på fråga! Dexter ska hem till 
sin mamma och leva ett normalt liv. Han ska inte sluta 
som vi – isolerade här på Björnön, utan familj och hem”, 
sa Måsen bestämt.

Det blev alldeles tyst. Alla tittade på Måsen, men inte för 
att han vägrade låta Dexter stanna, utan för det han sa om 
familj och hem. Alla på Björnön och i Motståndsrörelsen 
hade ju lämnat sina hem och familjer, det vill säga offrat 
allt, för att kämpa tillsammans mot Kostroff, och de såg 
det som något fint och ärofullt.

De hade kommit överens om att det här var det bästa 
de kunde göra av sina liv, att det var viktigare än nå-
got annat. Fast visst saknade de sina familjer, vänner och 
släktingar.

Så när Måsen sa så där högg det till i hjärtat på dem. 
Vallax tänkte på sina syskon och föräldrar i Gabon.
Sergej tänkte på sin fru och sina barn i Moskva.
Yamoto tänkte på sin gamla farbror, som fortfarande 

var vid livet vid 98 års ålder i Tokyo.
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*

Att Maria inte ringde i matklockan hade sina förklarliga 
skäl. Rex mage hade nämligen svällt upp, precis som en 
ballong. Maria greps av panik och visste inte vad hon 
skulle göra. Men så kom hon på det: läkaren på Svalbard, 
som de brukade ringa om det var riktigt akut. Senast var 
det en Vithatt som fick hjälp, när han ätit för mycket av 
Marias taco-buffé, som de brukade ha på fredagar. Maria 
ringde genast upp läkaren från sin dator.

”Hallå, doktor Pipaluk?”
”Ja, det är jag”, svarade en gammal och trött mansröst.
”Vi har en nödsituation på Björnön!”
”Är det något med maten nu igen?” frågade Pipaluk.
”Eeh, njaa, joo, det kan man säga, men det är akut. Det 

är Rex … magen … han är helt … han …” Maria fick inte 
fram ett enda ordentligt ord, hon stakade sig och stam-
made av chocken.

”Såja, ta det bara lugnt nu. Lugna ner dig och berätta 
allt för mig från början till slut”, svarade Pipaluk.

Och så berättade Maria allt för Pipaluk, som lyssnade 
noggrant och förde anteckningar.

Doktor Pipaluk var en gammal vän till doktor Örn och 
Måsen. Pipaluk var från Grönland men hade flyttat till 
Svalbard för att få jobb som veterinär. Eftersom det var 
så ont om vanliga läkare på Svalbard hade han fått rycka 
ut hela tiden och hjälpa folk med alla möjliga problem, så 
han hade blivit specialist på de vanligast förekommande 
sjukdomarna.

”Kom så snart du kan!” sa Maria med darrande röst.
Samtidigt hade alla samlats i matsalen, och de tittade 

fundersamt på klockan. Det var inte likt Maria att missa 
lunchen. Det började kurra i Dexters mage.

”Vi får prata med Carl-Gustav när han är på benen 
igen”, sa Måsen och suckade. ”Fram till dess behandlar 
vi er som gäster här på Björnön.”

Men Dexter och Tomas såg sig redan som en del av 
Motståndsrörelsen, och så skulle det förbli.

*

Doktor Örn började känna sig hungrig, och hon undrade 
varför Marias matklocka inte ringde som vanligt från kö-
ket. Hon reste sig från stolen, där hon satt vid morfars 
säng i sjukrummet och läste Jules Vernes ”En världsom-
segling under havet”.

”Ja, du, Carl-Gustav, det är nästan så att man skulle 
kunna skriva böcker om dina äventyr och fantastiska re-
sor, men nu ligger du här i stället”, sa doktor Örn och 
reste sig och tänkte på Valen 1, en fantastisk ubåt som 
morfar och hon byggt tillsammans.

Jämfört med Jules Vernes berömda ubåt Nautilus i bo-
ken som doktor Örn läste, var Valen 1 något mindre. Den 
var byggd som ett modernt flytande undervattenshotell 
med plats för 40 personer. Där fanns alla bekvämlighe-
ter och förnödenheter man kunde tänka sig, för att man 
skulle kunna resa jorden runt.

Eftersom den såg ut precis som en jättelik blåval var 
Valen 1 svår att upptäcka, där den färdades långt under 
havsytan. Den låg parkerad bredvid fartyget i hangaren. 
Med den hade de åkt åtskilliga gånger från Björnön till 
fastlandet.

Doktor Örn tittade till morfar en sista gång innan hon 
begav sig till matsalen. Febern hade gått ner, men han sov 
alltjämt. Vi blir nog bli tvungna att kalla på läkare i alla 
fall, tänkte doktor Örn när hon lämnade morfar.
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svällt upp och … ja, den har blivit stor som en … ballong!” 
sa doktor Örn och sprang iväg.

”Nej, vi tar det här – vi fixar det! Stanna ni här och ta 
det lugnt!” sa Dexter till Måsen och tog Tomas i handen. 
Och innan Måsen och Vallax hann säga något var Dexter 
försvunnen med Tomas.

Snart var de på plats hos Maria och de var minst sagt 
förvånade.

Ingen av dem hade sett någonting så konstigt förut.
Rex hade verkligen svullnat upp som en ballong. Hela 

han var uppblåst. Inte bara magen, utan armar, ben, hän-
der, fötter och kinder – allt!

Maria grät. Hon visste inte vad hon skulle ta sig till.
”GÖR NÅGONTING!” ropade hon med gråt i halsen 

och tittade ängsligt på doktor Örn.
”Kom, hjälp mig att ta honom till sjukrummet. Lägg 

honom på täcket här, det blir lättare att bära honom 
då. Om vi tar honom direkt i armar och ben så finns det 
risk att vi skadar honom. Han är ju så stor”, sa doktor 
Örn.

Rex hade svällt till dubbel storlek, och det gick knappt 
att få grepp om honom. Som tur var så var den grå dräk-
ten av elastiskt material som inte sprack.

Han såg ut precis som en sån där Michelingubbe, fast 
grå, eller som en jättestor marshmallow eller kanske en 
jättelik majsskruv. Dexter kunde inte bestämma sig för 
vad Rex liknade mest, men skrämmande var det i alla fall. 
Man ville knappt se på honom. Tomas tyckte att han på-
minde om Kostroffs luftskepp och han rös till inombords 
vid tanken.

”Men vad gör ni här? Var är Måsen och Vallax?” frå-
gade doktor Örn, som först nu uppmärksammade att 
Dexter och Tomas var där i stället för hennes två kollegor.

”Ring upp till Maria och kolla vad som hänt!” sa 
Måsen.

”Ja, men först måste vi kontakta doktor Pipaluk. Han 
behöver komma och undersöka Carl-Gustav”, sa doktor 
Örn.

”Har morfar blivit sämre? Är han inte frisk ännu?” frå-
gade Dexter ängsligt.

”Jo, febern har gått ner, men han sover fortfarande”, 
svarade doktor Örn och tog upp sin telefon.

”Hallå, doktor Pipaluk?”
”Ja, det är jag! Vad har hänt?” 
”Vi har en nödsituation på Björnön”, sa doktor Örn, 

men blev genast avbruten av Pipaluk.
”Jag vet, Maria ringde nyss!”
”Vad sa du?”
”Ja, jag pratade just med Maria om Rex och hans upp-

svällda mage”, svarade Pipaluk.
”Vad?” sa doktor Örn. ”Aha, då förstår jag. Nej, jag 

ringer om Carl-Gustav, förstår du. Han är mycket illa 
däran.”

”Carl-Gustav?” sa Pipaluk, som kände morfar väldigt väl.
”Kom så snart du bara kan!” sa doktor Örn.
”Ja, ja, min helikopter är hos er om två timmar. 

Förbered båda patienterna åt mig i sjukrummet”, svarade 
Pipaluk och la på luren.

”Vad var det med Rex?” frågade Dexter.
”Jag vet inte, men det lät inte bra! Jag ringer Maria”, 

svarade doktor Örn.
”Hallå, Maria, var är du? Alla väntar i matsalen … Vad? 

Vadå? Vad säger du …? Vänta där, vi kommer!” sa doktor 
Örn upprört.

”Vallax och Måsen, följ med och hjälp mig att få Rex till 
sjukrummet. Hans mage har … ja, hans mage har tydligen 
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doktor Örn blev helt lamslagen. Dexter och Tomas för-
stod att de gjort något fel och blev tomatröda i ansiktet.

”Reeeeex!” skrek Maria och rusade efter honom ner-
för trappan.

Men det fanns inte en chans i världen att någon skulle 
hinna i kapp den rullande Michelingubben, för han rull-
lade bara snabbare och snabbare ju längre ner han kom 
i trappan.

Maria bodde nästan högst upp i det 20 våningar höga 
Örnnästet, och på första våningen, där matsalen och 
hangaren låg, hade Vithattarna ställt en tvättvagn, som 
Rex nu landade i och åkte framåt på i raketfart i riktning 
mot hangaren.

Tvättvagnen välte omkull flera Vithattar som bowling-
käglor under sin vansinnesfärd genom hangaren.

Nu hände någonting som nog skulle gå till världs-
historien som världens konstigaste allergitillfriskning. 
Partiklarna från tvättmedlet på kläderna som låg i tvätt-
korgen verkade nämligen ha en positiv effekt på Rex, för 
han började nysa okontrollerat och släppte en sån braka-
re att världen aldrig skådat något liknande tidigare. Den 
hade sån kraft att det slutligen gick hål i rumpan på Rex 
gråa dräkt, som fick tvättvagnen att nästan flyga fram 
över hangarens golv som om den hade jetmotor.

Doktor Örn och de andra rusade efter och sprang fram 
bland alla omkullvälta, chockade och yra Vithattar.

”Var är han?” ropade Dexter andfått.
”Där borta, titta där borta!” sa Maria och pekade mot 

hangaren. ”Det är något vitt som åker där borta! Det ser 
ut som min tvättvagn!”

De sprang nu så snabbt de kunde mot det vita, snabb-
rullande objektet.

”Vad är det som luktar?” frågade Tomas.

Men när Dexters och doktor Örns blickar möttes be-
hövdes inga ord – de förstod att det inte var läge att dis-
kutera just nu.

”Här, ta tag i hans fötter så bär jag från andra sidan. 
Var försiktiga, och håll hårt i filten så han inte ramlar 
av!” sa doktor Örn. Snart var de på väg till sjukrummet.

Maria gick bakom och grät. Hon hade aldrig någonsin 
känt sig så hjälplös. Hon som alltid brukade vara stark 
och lösa alla problem. Nu kände hon sig som den ynkli-
gaste varelsen i hela världen.

Dexter och Tomas tog verkligen doktor Örn på orden 
och höll därför filten så hårt de bara kunde, där de gick 
framför Maria och doktor Örn, på var sin sida om Rex 
fötter. Men det skulle de aldrig ha gjort, för de spände 
filten så hårt att den blev helt rak och fick Rex att börja 
guppa fram och tillbaka.

När de kom fram till hissen var Dexter och Tomas ge-
nomsvettiga. Men hissen kom inte. 

”Det är säkert Vithattarna som leker igen …”, sa dok-
tor Örn och suckade. Att åka hiss var nämligen det bästa 
Vithattarna visste. Ibland, när allt jobb var klart och de 
var lediga för dagen, åkte de bara upp och ner för nöjes 
skull i Örnnästets hissar. För Vithattarna visste inget vär-
re än att vara sysslolösa. Det kanske var för att de inte 
ville tänka på Kostroff och sitt förflutna. När de jobbade, 
tränade eller gick i skolan hann de ju inte tänka på något 
annat.

”Nåväl, vi får väl ta trapporna då”, sa doktor Örn ef-
ter en stund och började gå mot den långa spiraltrappan.

Men just när de kom till trappavsatsen gick Dexter och 
Tomas av misstag åt olika håll och spände därmed filten 
så mycket att Rex trillade av och började rulla och studsa 
nerför trappan, våning efter våning. Maria gallskrek och 
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33. Pipaluks stinkpulver
när svalmamman och hennes små ungar väcktes ur 
sin välbehövliga sömn, fick den stackars svalpappan sin 
sedvanliga utskällning. Svalmamman hotade att ge sig av 
med ungarna.

Men när svalpappan påminde henne om de oberäkne-
liga pingvinerna som fanns utanför, kom hon genast på 
bättre tankar och försonades med honom.

Svalungarna var glada över sitt nya hem inne i mor-
fars helikopter och tyckte att det började kännas riktigt 
hemtrevligt inne i tornraketen. De gillade den torkade 
fisken som Dexter hade introducerat för dem, och de 
blev därför överlyckliga när de hittade flertalet påsar på 
golvet.

Sannolikt var det 1897:s förtjänst, då han inventerat 
morfars kylskåp tidigare och mumsat i sig av det mesta 
– förutom den torkade fisken som han kastat ifrån sig på 
golvet.

Lika glad, om inte gladare, blev svalpappan, för nu 
slapp han ju all press på sig att jaga mat på ett tag.

Då kände de andra också en konstig, tjock lukt, och de 
började vifta med händerna och hosta.

”Vad är det som låter?” frågade Dexter, som hörde Rex 
brakprutt. Och snart hördes också en jättekrasch en bit 
längre bort.

”Min tvättvagn!” skrek Maria.
När de kom fram till tvättvagnens slutstation, nämli-

gen tornraketen, visste Maria inte om hon skulle skratta 
eller gråta.

Alla var genomsvettiga och andfådda till tusen, men 
Maria fick ny energi när hon såg vem som låg under all 
tvätt i vagnen. Det var hennes älskade Rex, och han var 
inte uppsvullen längre!

Hon kastade sig över honom och kramade honom och 
brydde sig inte om den konstiga lukten.

Men inne i tornraketen blev det ett fasligt liv, för tvätt-
vagnen hade kraschlandat rakt mot tornraketens vägg 
och väckt svalfamiljen.
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Medan Pipaluk gjorde sig klar för inflygning över 
Örnnästet tog sig doktor Örn och de andra till sjukrum-
met med Rex, där Måsen och Vallax väntade. De la Rex 
på en säng bredvid morfar.

Vithattarna såg till att Pipaluks helikopter kunde landa 
säkert i hangaren, och Måsen hade nu radiokontakt med 
honom. ”Vi väntar på dig i sjukrummet, kom dit direkt!”

”Ja, ja, jag skyndar mig så gott jag kan!” svarade 
Pipaluk med andan i halsen. Han var ju en gammal man 
som inte tyckte om att jäkta.

När doktor Pipaluk äntligen kom fram till sjukrum-
met, eskorterad av ett gäng Vithattar, var det första han 
sa: ”Kaffe och bulle … jag måste ha kaffe och bulle”, 
utan att hälsa och utan att visa någon särskild oro över 
sina båda patienter.

”Utan kaffe och bulle kan jag inte arbeta!” fortsatte 
Pipaluk och stirrade på Dexter och Tomas. ”Varför har 
ni barn och djur här?” frågade han och tittade på Måsen.

”Åh, det är en lång historia, men du kanske ska se till 
Carl-Gustav och Rex medan jag ordnar kaffe till dig?” 
svarade Måsen.

”Nej, jag kan inte arbeta utan kaffe och bulle!” skrek 
Pipaluk.

Pipaluk var en gråhårig, halvskallig, kortväxt och 
rund man med stora glasögon. Och han hade en mycket 
speciell relation till kanelbullar. Kanske hade hans stora 
förkärlek för bullar ett samband med storleken på hans 
mage, för den hängde ut som en kanonkula.

Pipaluk hade också en speciell ovana, och det var att 
han behandlade alla sina patienter som om de vore djur. 
Han till och med pratade med dem som om de vore djur. 
Men han var ju som sagt veterinär från början, och när 
man blir gammal kan man också bli lite vimsig. Fast en 

*

Samtidigt hade Svalbardspolisen satt 1897 och 1950 i 
säkert förvar bakom lås och bom. Men poliserna hade 
aldrig sett maken till konstigare fångar …

På förstasidan i Svalbards tidning hade man en bild på 
två svävande pingviner med varsin jättemås på huvudet. 
Rubriken löd:

UFO:N PÅ SVALBARD – LANDADE I RAKET VID 
SPETSBERGEN!!

Tidningarna älskade ju att hitta på allt de kunde bara 
för att sälja mer. Nu hade de fått en story!

Måsarna fick till slut bittert konstatera att det inte blev 
den skrovmåltid som de hade hoppats på – näbbarna 
studsade ju bara mot pingvindräkterna.

*

Utanför tornraketen hade ”röken” lagt sig och ingen 
brydde sig om att fråga vad som hänt. De var bara glada 
över att Rex nu återgått till normal Svarthattsstorlek 
igen.

”Åh, älskling, hur är det fatt?” frågade Maria och för-
sökte hjälpa Rex att komma upp ur tvättvagnen.

Maria blev orolig när hon inte fick kontakt med Rex.
”Han svarar inte … doktor Örn, hjälp mig! Se efter om 

han lever!” ropade Maria panikslaget.
Doktor Örn lyfte försiktigt upp Rex ur tvättvagnen 

och la honom på marken. Hon lyssnade på hans hjärta 
och kände på hans puls.

”Det är ingen fara, han lever! Vi tar honom till sjukrum-
met och låter honom vila där tills doktor Pipaluk kom-
mer. Det är bra om han får undersöka Rex ordentligt.”
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helt klart jättekonstig. Dexter och Tomas var stumma av 
förvåning.

Medan Måsen skyndade sig ner till köket igen, började 
Pipaluk ta fram massor av konstiga föremål, medicinflas-
kor och sprutor ur sina två jättestora doktorsväskor, som 
såg ut att vara flera hundra år gamla. De var gjorda av 
skinn, men så slitna att de blivit gråvita. Under tiden pra-
tade han med sig själv, nynnade och visslade ibland.

”Ja, ja, lilla vovven, det är ingen fara. Det här tar far-
bror Pippi hand om, ser du.”

Vovven? Pippi? Ja, han är verkligen galen, tänkte 
Dexter och Tomas.

”Nämen lilla pippin, oj, oj, oj. Doktor Pippi ska få 
ordning på lilla vingisen”, fortsatte han för sig själv och 
ställde upp alla sina verktyg, sprutor och medicinflaskor i 
en fin rad på en hylla längs sjukrummets vägg.

Måsen var strax klar i köket. Kaffet var färdigbryggt, 
upphällt i en kaffekopp och kanelbullarna var uppvärm-
da. Vaniljbullarna kastade Måsen i papperskorgen.

Så snart Måsen lämnat köket med sin bricka sprang 
Max fram och klättrade snabbare än blixten ner i pap-
perskorgen och hämtade alla vaniljbullar, en efter en till 
musboet. Jämfört med de smulor de var vana vid, var 
detta rena paradiset. Aldrig tidigare hade de fått en hel 
nybakt bulle var i musboet. Fru mus var i sjunde himlen 
och musungarna pep som galningar av lycka.

När Måsen kom tillbaka blev Pipaluk äntligen nöjd.
”Aah, så ska det se ut!” sa han och sörplade genast i sig 

kaffet och glufsade i sig kanelbullarna, en efter en.
När han var klar gav han till en lång och ljudlig rap.
Dexter och Tomas skrattade. De började gilla den här 

Pipaluk. Om han bara kan rädda morfar, får han vara hur 
knäpp som helst, tänkte Dexter.

sak var säker – Pipaluks hästkurer kunde bota vem som 
helst.

Det blev inte bättre än att Måsen tvingades springa 
ner till köket för att hämta kaffe och bullar till Pipaluk. 
Maria var ju inte vid sina sinnens fulla bruk. Hon satt och 
snyftade vid Rex säng.

I köket tog Måsen snabbt fram några bullar ur fry-
sen och värmde dem i mikron. Han kokade vatten, hällde 
upp det i en stor tekopp och blandade ner några skedar 
pulverkaffe. Han ställde allt på en bricka och skyndade 
sig tillbaka.

Max och hans familj beskådade allting och undrade 
varför ingen hade ätit lunch ännu och varför inte mat-
klockan hade ringt som vanligt. Max brukade ju smyga 
sig ut i matsalen efteråt och leta smulor till ungarna. Just 
nu skulle det sitta fint med lite bröd till osten, tänkte han. 
Och plötsligt hade han fått ett så kallat ”lyxproblem”. 
Det vill säga, ett problem som egentligen inte var ett pro-
blem, men som man skaffade sig i brist på annat.

När Måsen kom tillbaka och gav brickan till Pipaluk 
fick han ett svalt mottagande.

”Vaniljbullar och pulverkaffe i en tekopp?” utbrast 
Pipaluk och kände sig minst sagt förödmjukad. ”Det 
måste vara kanelbullar och nybryggt kaffe, som serveras 
i kaffekopp!”

Just det, så var det ja ... tänkte Måsen och suckade. Det 
var länge sen de hade haft besök av Pipaluk. Måsen hade 
glömt hur besvärlig och envis Pipaluk kunde vara. Men 
just nu var det bara att lyda, det fanns ingen annan utväg.

Alla stirrade på Pipaluk som om han vore galen. 
Menade han verkligen allvar? Doktor Örn och Vallax 
tänkte att det kanske var bäst att hålla sig utanför. Den 
där Pipaluk var möjligen en bra läkare, men han var 
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undan Marias hand. Och i nästan samma ögonblick som 
Pipaluk stack sprutan i Rex arm satte han sig rakt upp i 
sängen och gnuggade sig i ögonen.

”Var är jag? Vad har hänt?”
”Jag sa ju det, doktor Pippi gör aldrig fel!” sa Pipaluk 

och pratade för sig själv. ”Såja, lilla vovven.”
Alla undrade vad det var för medicin som Pipaluk hade 

gett Rex, men i glädjen över att se Rex frisk igen spelade 
det ingen roll.

”Ååh, min älskade!” ropade Maria och kramade Rex.
”Nu är det morfars tur!” sa Dexter hoppfullt, och vän-

de sig mot Pipaluk.
”Ja, ja, inte stressa Pippi”, svarade Pipaluk och suck-

ade. ”Lilla pållen, ja, ja, så ja, lilla häst”, sa han för sig 
själv och gick fram till morfars säng.

Ingen sa någonting till Pipaluk, för de hade ju förstått 
att det var lönlöst. Pipaluk fick gärna kalla morfar vad 
som helst, bara han lyckades få honom frisk.

Pipaluk undersökte morfar länge, länge. Han lyssnade 
på morfars hjärta och lungor, tog hans puls, lyfte på hans 
ögonlock och lyste med en lampa i hans ögon och kände 
på hans mage fram och tillbaka. Han såg bekymrad ut 
och han hade slutat prata med sig själv nu. Han gick om-
kring och kliade sig i huvudet.

”Hur är det med honom, kan du inte bara ge honom en 
sån där spruta?” frågade Dexter nervöst.

Men Pipaluk svarade inte. Han var djupt inne i sina 
tankar.

”Kanske mer kaffe och bulle?” frågade Måsen, som nu 
också började bli lite orolig.

Doktor Örn såg besvärat på morfar och ställde sig 
bredvid Dexter vid morfars säng. Rex och Maria varken 
såg eller hörde något av det som hände runt omkring. De 

”Då ska vi se, …”, sa Pipaluk och vände sig mot Rex 
och morfar, ”… vem har vi först på tur?”

”Morfar!” skrek Dexter.
”Rex!” skrek Maria.
”Morfar!!” skrek Dexter ännu högre.
”Rex!!” skrek Maria högre ändå.
Pipaluk tittade först på Dexter, sen på Maria, sen på 

Dexter igen och sen återigen på Maria. Han blev helt snurrig.
”Okej, jag tar den lilla först och den stora sen”, sa 

Pipaluk och vände sig till Rex och Maria.
Maria jublade av lycka, men Dexter blev arg.
”Det är orättvist! Morfar var faktiskt först!” sa Dexter 

ilsket.
”Oroa dig inte, den här vovven går snabbt”, sa Pipaluk 

självsäkert och började ta några prover på Rex.
”Han är ingen vovve!” sa Maria och intog genast  

försvarsposition vid Rex sänggavel.
”Aha, aah”, sa Pipaluk, som inte hörde vad Maria sa. 

Han hade viktigare saker för sig. ”Gluten och laktos. 
Den här vovven lider av kraftig gluten- och laktosallergi 
och … låt mig se här om det kan stämma. Nej, det har 
jag aldrig sett förut … men, jo … ja, taco-allergi?!”

Maria kunde inte tro sina öron, men innan någon hann 
fundera vidare på det, hade Pipaluk tagit fram en medi-
cinflaska och börjat fylla en jättestor spruta. Han när-
made sig Rex, och skulle precis sticka nålen i hans arm 
när Maria gav till ett gallskrik:

”Ne-e-e-e-e-ej!! Han är ingen hund! Hur vet du att det 
är rätt medicin? Tänk om du dödar honom?”

Maria försökte stoppa Pipaluk och höll sin hand på 
Rex arm för att skydda honom från sprutan.

”Nej, nej, doktor Pippi kan bota alla sjukdomar! Jag 
gör aldrig fel”, svarade Pipaluk och flyttade försiktigt 
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”Jag sa ju det, doktor Pippi gör aldrig fel!” sa Pipaluk 
och pratade för sig själv. ”Såja, lilla pållen.”

”Morfar!” skrek Dexter och sprang fram och kramade 
morfar. Men när Dexter släppte näsan, som han hållit för 
på grund av stanken, så dröjde det inte länge förrän han 
tuppade av. Så illa luktade det.

”Fortsätt håll för näsan allihopa!” sa doktor Örn, och 
lyfte upp Dexter och la honom på en stol med ena armen 
och höll för näsan med den andra.

Sen gick alla fram till morfar, alla utom Rex och Maria, 
som pratade om middagen samtidigt som de höll handen 
för näsan. Det lät väldigt konstigt när de pratade. De sa: 
”basta” och ”botatismos” och ”dudlar” och ”dyttigt”, 
för när man håller för näsan eller är väldigt förkyld och 
täppt i näsan är det svårt att säga till exempel ord som 
börjar på ”p” eller ”n”. 

Alla vinkade och hälsade glatt på morfar med ena han-
den och höll för näsan med den andra.

”Härligt att se dig igen, Carl-Gustav!” sa Måsen.
”Vi har varit så oroliga!” sa doktor Örn.
”Varför pratar ni så konstigt?” frågade Tomas som 

tyckte att Måsens och doktor Örns nasala röster lät få-
niga. Själv hade ju Tomas svårt att hålla för sin schim-
pansnäsa och hade därför i stället bestämt sig för att 
pulvret luktade gott, eftersom det kom från Afrika, hans 
hemkontinent … Det verkade fungera, för han svimmade 
inte, men kanske var det också för att apor har lite sämre 
luktsinne.

Morfar vinkade tillbaka och tog några djupa andetag, 
men då kände han hur fruktansvärt illa det luktade och 
förlorade genast medvetandet.

”De får ligga en stund och vila. Det är ingen fara, lägg 
kissen här”, sa Pipaluk och pekade på Rex säng. ”Bort 

var som uppslukade av varandra där de satt tillsammans 
och tisslade och tasslade.

Rätt som det var sa Pipaluk: ”Jodå, lilla pålle … nu vet 
Pippi!” och sprang bort till sina doktorsväskor och bör-
jade gräva frenetiskt i dem. Det virvlade damm blandat 
med gamla plåster, använda sprutor och tomma medicin-
burkar runt Pipaluk, där han rotade i sina väskor.

”Aah, lilla pålle, här har vi den!” sa han plötsligt och 
höll fram en jätteliten brun burk. Han blåste bort dam-
met på den och skyndade sig tillbaka till morfar.

”Vad är det där?” frågade Dexter.
”Åh, det är något mycket, mycket speciellt”, sa Pipaluk 

och öppnade burken. Det luktade fruktansvärt, och alla 
höll för näsan utom Pipaluk. ”Det är en mycket sällsynt 
medicin från Afrikas djupaste djungler.”

Tomas ryckte till. Afrika? Luktar det så illa där? tänkte 
han och undrade hur någonting som var så litet kunde 
lukta så fruktansvärt äckligt.

Pipaluk tog fram en liten sked med ett gult pulver ur 
burken och förde skeden mot morfars näsa. 

Men nu var det Dexters tur att gallskrika: ”Ne-e-e-
e-e-ej! Hur vet du att det är rätt medicin? Tänk om du 
dödar honom! Det där luktar ju så äckligt att man kan 
dö!” Dexter försökte stoppa Pipaluk och höll sin hand 
för morfars näsa.

”Nej, nej, doktor Pippi kan bota alla sjukdomar, jag 
gör aldrig fel”, svarade Pipaluk igen och flyttade försik-
tigt bort Dexters hand från morfars näsa.

I nästan samma ögonblick som Pipaluk blåste in det 
gula pulvret i morfars näsa satte sig morfar rakt upp i 
sängen och gnuggade sig i ögonen: ”Var är jag? Vad har 
hänt?” sa morfar yrvaket och nös och hostade. ”Vad är 
det som luktar?”
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34. En spion i Örnnästet?
marias pasta pomodoro (italiensk spaghetti med 
tomatsås) gjorde stor succé. Alla glufsade i sig så mycket 
de bara kunde. Till och med Tomas satt och sörplade i sig 
spaghettistrån så att såsen stänkte över bordet. Han hade 
aldrig trott att det kunde vara så roligt OCH gott att äta.

”Ta det lugnt, Tomas!” sa Rex, som fick Tomas tomat-
såsstänk i ansiktet. Men Tomas kunde inte sluta. Från och 
med denna dag var Tomas som besatt av spaghetti. Det 
var hans nya favoritmat. 

”Äsch, älskling, låt honom äta”, kvittrade Maria, som 
var glad över att till och med en apa tyckte om hennes mat.

Maria bad en bön att Rex inte skulle bli sjuk av hen-
nes mat igen. Men hon hade kokat glutenfri spaghetti, 
eftersom Pipaluk sagt att Rex hade stark gluten- och lak-
tosallergi, alltså när man varken tål sånt som innehåller 
till exempel vetemjöl eller mjölk. Eller Taco-allergi, som 
Pipaluk valde att kalla det, med syfte på Marias taco-
buffet med hembakade vetetortillor med extra mycket 
ost, som för övrigt Pipaluk var extra förtjust i. Vanligtvis 

med er, kissemissar!” sa han och sjasade iväg Rex och 
Maria.

Medan Pipaluk packade ihop sina saker, bäddade dok-
tor Örn om morfar och Dexter. Hur hon lyckades göra 
det med en hand är ett mysterium, men när man är rädd 
för att svimma kan man klara av nästan vad som helst.

”Vi båste ut härifråd så att vi kad addas dormalt iged!” 
sa Vallax och öppnade dörren. 

Alla gick ut, en efter en, och ställde sig en bit bort i 
korridoren, där de äntligen kunde frigöra sina näsor och 
andas utan risk för ett stanksvimningsanfall.

Sist av alla gick Tomas ut, för han ville inte lämna 
Dexter.

”Äsch, kom nu, apan! Han klarar sig!” sa Pipaluk och 
stängde dörren. ”Jag stannar här några dagar nu tills vov-
ven och pållen är helt friska – ja, och den där kissen”, 
fortsatte Pipaluk och syftade på Dexter.

Tomas grymtade till lite, för han tyckte varken om att 
bli kallad för apa eller att Pipaluk kallade Dexter för 
kissen.

Befriade från både stank och oro utanför sjukrum-
met, kände alla plötsligt hur hungriga de var. Maria hade 
glömt lunchen på grund av Rex minst sagt dramatiska 
allergichock. Alla tittade på Maria och ojade sig över hur 
hungriga de var.

”Eeh, okej, jag fixar Basta Bomo … Nej! Vad säger 
jag …”, sa Maria och tog bort handen från näsan:

”Pasta Pomodoro menar jag förstås!”
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reste sig och ställde in stolen. ”Tack, Maria. Lika gott 
som vanligt! Men nu har vi jobb som väntar, om ni ursäk-
tar oss. Måsen, Vallax, kommer ni?”

Doktor Örn gjorde sig redo att gå.
Måsen och Vallax reste sig, tackade Maria och följde 

med doktor Örn. Maria var jättenöjd. Alla hade ätit upp 
allt och ingen hade blivit sjuk den här gången. Hon bör-
jade plocka bort tallrikarna, men när hon kom till Rex 
protesterade han.

”Nej, vänta!” sa han och slickade upp det sista av såsen.
”Ååh, älskling, hi, hi, hi, tyckte du verkligen om det?”
”Får inte jag följa med?” ropade Tomas efter doktor 

Örn och sög i sig sitt sista spaghettistrå.
”Stanna här med Pipaluk och gå och se till Dexter och 

Carl-Gustav i stället. Vi kommer snart”, sa Vallax.
Tomas blev genast allvarlig när han tänkte på Dexter. 

Undrar hur det är med honom? Tänk om han har vaknat? 
”Vi måste gå tillbaka till Dexter!” sa Tomas till Pipaluk, 
som precis höll på att dricka upp sitt vatten.

Pipaluk stirrade på Tomas och blev så chockad att 
vattnet sprutade ut från hans mun som en dusch, rakt 
i Tomas ansikte. Och lika chockad blev Tomas, som på 
grund av chocken omedelbart fick se en händelse från sin 
tidiga barndom spelas upp för sitt inre, som en blixt från 
en klar himmel: 

Han såg sig själv som liten baby när han en gång i 
veckan blev tvättad av en elefant som sprutade vatten ge-
nom sin snabel, precis som en dusch. Instinktivt började 
Tomas nu tvätta sig med sina händer, exakt som han hade 
gjort i elefantduschen när han var liten. 

Och Pipaluks mundusch hade helt klart sina fördelar, 
för Tomas hade ju blivit ganska smutsig och kladdig av 
spaghettisörplandet. Maria gav Tomas en servett.

förknippar man ju inte glutenintolerans med tacos efter-
som de är gjorda av majs, men Maria köpte inte halv-
fabrikat, hon ville baka själv, och då blev det vetemjöl.

I musboet sov alla mätta och belåtna efter ost och va-
niljbullar. Alla utom Max.

Han drömde om att få vara med sina nyvunna vänner. 
Han tänkte på morfar och Dexter. I hans lilla mushjärta 
brann en eld – en eld som handlade om att få tillhöra ett 
större sammanhang och upptäcka nya saker. Han kände 
djupt inombords att han inte var skapad för att bo i ett 
musbo i hela sitt liv. Han suckade och vände oroligt på 
sig gång på gång. Han kunde inte sova.

*

I sjukrummet vaknade Dexter med ett ryck. Han tittade 
på morfar, som låg i sängen bredvid honom. Det luktade 
fortfarande fruktansvärt illa. Han höll för näsan när han 
klev ner från sängen och gick fram till morfar.

”Borfar, borfar! Vakna!” ropade Dexter. Men morfar 
rörde sig inte ur fläcken. Hur Dexter än försökte så vak-
nade han inte. 

Han ville så gärna berätta för morfar att han skulle ut 
på hemligt uppdrag och allt det andra.

Det var så mycket han ville säga att det pirrade i magen.

*

Samtidigt tog Pipaluk den sista tuggan av sin spaghetti. 
”Ååh, det var gott! Det var bra för Pippis mage”, sa 

Pipaluk och rapade och strök med sin hand över magen.
Tomas skrattade. Vallax och Måsen suckade och ska-

kade på huvudet. Doktor Örn torkade sig om munnen, 
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Pipaluk tog glasögonen utan att säga någonting.
”Oavsett om jag är en apa eller inte, så måste vi gå till-

baka till Dexter och Carl-Gustav!” sa Tomas till Pipaluk.
Han tittade vädjande på Rex och Maria.
”Det är sant, Tomas har rätt!” sa Maria.
Och snart hade Maria lyckats övertala Pipaluk att gå 

till sjukrummet, men på ett villkor: att Tomas och Max 
stannade kvar. Pipaluk ville inte ha några talande djur 
med sig. Bara Maria fick följa med.

Rex hade ätit för mycket igen. Han satt och halvsov 
vid matbordet. Men han blev i alla fall inte sjuk denna 
gång. Snart somnade han helt och hållet och började 
snarka med vidöppen mun, och det blev ett förfärligt 
oväsen.

Tomas och Max gick därför in i köket och satte sig för 
att prata, och Max lättade sitt hjärta för Tomas och be-
rättade för honom om ”elden” som brann i hans hjärta.

I sjukrummet hade det slutat lukta nu. Dexter satt för-
tvivlad vid morfars säng och försökte få kontakt med 
honom. 

”Vad bra, Doktorn! Jag undrade just var du var nå-
gonstans!” sa Dexter, när Pipaluk och Maria gjorde entré.

”Åh, kissen är vaken. Bra, mycket bra!” sa Pipaluk 
till Dexter och gick fram till morfar. Pipaluk undersökte 
morfar länge, länge.

Och efter en lång stunds funderande satte sig Pipaluk 
bredvid Dexter och Maria. Han tog av sig glasögonen 
och såg allvarligt på Dexter.

”Jag vet inte vad det är för fel på pållen. Han verkar ha 
blivit sjuk igen. Om inte stinkpulvret fungerar, så fung-
erar inget.”

”Vad sa du?” frågade Dexter och låtsades som om han 
inte hörde. Han ville inte höra.

”Här lille vän, såja”, sa Maria och hjälpte honom tor-
ka av sig. Maria började gilla Tomas, eftersom han tyckte 
om hennes pasta.

”Tack!” sa Tomas.
Pipaluk satt helt orörlig och stirrade på Tomas. För det 

var först nu som han hörde Tomas prata. Han hade inte 
noterat det tidigare.

”Hur kan du tala? Pippi har träffat alla sorters djur 
i hela världen, men inga som kan tala! Djur KAN inte 
prata!”

Så fick Tomas berätta hela historien om Kostroff och 
hans experiment, men Pipaluk verkade inte förstå någon-
ting. Tomas hade rubbat hela Pipaluks världsbild. Från 
och med den dagen var Pipaluk rädd för Tomas, och 
han undvek honom så gott han kunde. Och varje gång 
Pipaluk träffade ett djur sa han: ”Du kan inte prata!” och 
tittade bestämt på djuret.

”Du är en apa, inte en människa. Apor kan inte prata. 
Tyst!” skrek Pipaluk nu och stampade så att hans glas-
ögon föll ner på det hårda stengolvet och gick sönder.

Inte blev det bättre av att de nu fick ytterligare en gäst i 
matsalen. Det var Max, som hade hört Tomas välbekanta 
röst och smugit sig in i matsalen. Max sprang fram och 
lyfte upp Pipaluks glasögon med sina små mustassar.

”Varsågod, här är dina glasögon, men högra glaset är 
sönder”, sa Max och såg på Pipaluk.

Pipaluk skrek skräckslaget: ”Aaaah, oooh, iiiih! En till!”
”Åh, nej! Det är den där råttan igen!” skrek Maria.
”Nej, det är ingen råtta – det är ju Max. Han är en mus, 

ingen råtta!” sa Tomas och lyfte upp Max i sin handflata. 
Tomas gav glasögonen till Pipaluk.

”Här, varsågod! Titta vad snäll lilla Max är, som plock-
ade upp dina glasögon.”
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Till slut gav Dexter motvilligt med sig och följde med 
Maria.

Månadsövningen skedde alltid den första dagen i må-
naden och handlade om att öva på att så snabbt som möj-
ligt utrymma och ge sig av från Örnnästet i båt, flyg eller 
till och med rymdfärja i händelse av fiendeanfall.

Örnen 1 var namnet på den stora rymdfärjan som stod 
i hangaren. Vid ett anfall hade man tio minuter på sig att 
lämna Örnnästet. Örnnästets invånare var därför tvung-
na att infinna sig i hangaren tre minuter efter att larmet 
hade gått för att hinna med inräkningen, som tog cirka 
två minuter före avfärd med lämpligt fordon.

Inom loppet av bara någon minut hade samtliga av 
Örnnästets 210 invånare (alla inräknade, även Dexter, 
Rex och morfar; Tomas och Max väntade fortfarande på 
att bli godkända, eftersom de var djur) samlats vid rymd-
färjan. Doktor Örn stod på rymdfärjans plattform och 
anropade i en megafon.

”Vänner, det här är inte någon vanlig månadsövning. 
Vi har upptäckt att vi har en spion ibland oss!”

Det blev ett fasligt liv i folkmassan, och alla tittade på 
varandra. Vem kunde det vara?

Alla tittade på Dexter, men han skakade på huvudet 
och slog ifrån sig.

”Nej, nej, det är inte jag!”
Doktor Örn fortsatte: ”Kostroff har precis låtit publi-

cera en artikel i en av sina tidningar där det står så här:
SKOLVÄGRANDE POJKE FLYR FRÅN POLISEN 

MED GALEN APA
Och här är beviset – ett foto från Örnnästet med 

Dexter och Tomas.” Och doktor Örn visade upp en bild 
på Dexter och Tomas i sina gråa dräkter.

Kunde det vara Rex? tänkte Dexter. Nej, han är ju snäll.

”Jag kan inte bota honom. Stinkpulvret är det star-
kaste jag har”, sa Pipaluk och tog på sig glasögonen igen.

”Men vad ska vi göra, då?” skrek Dexter. ”Vi måste ju 
hjälpa honom!”

”Vi kan bara vänta och se. Det är inget vi kan göra. 
Han får ligga här och vila. Jag kommer hit en gång i må-
naden och ser till honom”, svarade Pipaluk och började 
bläddra i sin kalender.

”EN GÅNG I MÅNADEN?!” skrek Dexter. ”Är 
du galen? Hur länge kommer morfar att ligga så här 
egentligen?”

Men Pipaluk svarade inte. Han bara packade sina sa-
ker och gav sig av. Nu skulle han aldrig mer kunna säga 
att han kunde bota alla sjukdomar.

Han var helt förkrossad: Djur som kunde tala och 
sjukdomar som inte gick att bota?

När Pipaluk gick mot sin helikopter funderade han på 
om det kanske vore bättre att flytta tillbaka till Grönland 
och bli renskötare. Dexter och Maria satt kvar länge hos 
morfar.

”Oroa dig inte, han kommer att bli bra”, sa Maria 
gång på gång och försökte lugna ner Dexter.

Plötsligt kom ett anrop i Örnnästets högtalare: ”Örnen 
1, Örnen 1. Bege er genast sig till Örnen 1!”

Det blev ett fruktansvärt larm. Sirener började tjuta 
och blinka, och hela Örnnästet kom i rörelse. Hissar åkte 
upp och ner och dörrar öppnades på alla våningsplan, 
och överallt sprang det folk kors och tvärs.

”Kom, vi måste gå!” sa Maria och tittade på sin klocka.
Dexter tvekade. Han ville stanna hos morfar.
”Kom nu, han klarar sig!” fortsatte Maria och drog i 

Dexters arm. ”Det är inget riktigt larm, bara den vanliga 
månadsövningen. Vi måste vara på plats vid inräkningen.”
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”Ta av honom stövlarna!” ropade Tomas. ”Kittla ho-
nom under fötterna!”

Vithattarna tittade återigen på doktor Örn som suck-
ade och nickade igen. Vithattarna drog av Rex de svarta 
skorna och började kittla honom under fötterna. Och då 
blev det liv i Rex.

”Nej, sluta! A-a-a ha, ha, ha, nej, nej, det kittlas, 
åååååh, sluta!”

Och plötsligt vaknade Rex och slog upp ögonen och 
såg den stora folksamlingen. ”Vad gör ni? Är ni inte klo-
ka?” skrek Rex och tittade argt på Vithattarna som kitt-
lade honom.

Doktor Örn lyste med en ficklampa rakt mot Rex så 
att den bländade hans ögon och sa: ”Du är misstänkt för 
spionage! Erkänner du?”

”Vad? Varför skulle jag spionera?? Jag är …”
Men doktor Örn avbröt genast Rex: ”Titta noga. Det 

här fotot är taget här på Örnnästet, och det kom i tid-
ningen idag. Kan du förklara det?”

”Öööh, öhum? Vad menar du?” sa Rex helt oförstående.
Men då sa Maria högt och ljudligt: ”Jag är vittne till 

att Rex har varit med mig senaste dygnet …”
”Okej, men hur ska vi kunna lita på dig, tänk om du 

också är en spion?” sa doktor Örn.
”Nej, det stämmer. Maria har rätt. Rex har ju fak-

tiskt varit med henne hela tiden. Det är hans alibi”, sa 
Måsen.

Nu blev det ny förvirring i församlingen. Om det inte 
var Rex som var spion, vem var det då?

Nu tittade alla på Tomas.
”Det är Tomas!” sa någon.
”Nej, han är ju med på fotot”, sa doktor Örn.
Förvirringen kvarstod.

Men så tänkte Dexter på Agent Rex-filmerna, där man 
inte visste vem boven var. Det kunde ju till och med vara 
någon som man från början trodde var snäll!

”Var är Rex?” frågade Måsen.
”Ja, var är Rex?” frågade Vallax. ”Jag såg honom se-

nast i matsalen, men det är inte han! Rex är snäll. Han 
skulle aldrig göra något sånt!”

”Nej, inte min Rex!” skrek Maria. ”Ni får inte röra 
honom!”

Men några Vithattar var redan på väg på sina en-
hjulingsmotorcyklar till matsalen, där Rex fortfarande satt 
och snarkade. Rex sov så djupt att han inte ens vaknade 
när Vithattarna lyfte upp honom och transporterade ho-
nom till hangaren och förde fram honom till doktor Örn.

”Nå, Rex, fram med sanningen nu! Är det du som har 
tagit det här fotot och skickat det till Kostroff? Är du en 
spion?” frågade doktor Örn med sträng röst.

Men Rex svarade med en jättesnarkning. Otroligt nog 
sov han fortfarande. Och det var ju på grund av Marias 
pasta, som han ätit alldeles för mycket av. Och när man 
har ätit för mycket blir man ju lätt väldigt sömnig. Rex 
hade drabbats av så kallad ”paltkoma”, ett tillstånd av 
dåsighet som ofta uppstår efter en stadig måltid.

”Sssssnaaaaaarrrrrrk”, ekade det i hela hangaren.
”Väck honom!” skrek doktor Örn irriterat till 

Vithattarna, som genast började skaka och rycka i Rex, 
men det hade ingen effekt. Han sov som en stock.

”Kittla honom, han är jättekittlig!” ropade Tomas.
Vithattarna tvekade en stund och tittade på doktor 

Örn. Doktor Örn nickade nervöst. Och Vithattarna bör-
jade nu kittla Rex på magen och under armarna. Men det 
gav ingen effekt, för den gråa dräkten verkade skydda 
mot kittlingar.
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35. Örnnästets universitet
alla insåg ganska snart det orimliga i att Max 
skulle vara spion, och frågan förblev därför olöst tills 
vidare.

Rex och Max var lättade, men från och med denna 
dag var ingenting sig likt vid Örnnästet.

Ingen kunde lita på någon längre.
”Okej, vänner! Vi har en spion bland våra egna. För 

eller senare kommer vi att hitta den skyldige. Men nu 
gäller det att alla är på sin vakt!” sa doktor Örn.

Alla återgick genast till den vanliga månadsövning-
en och intog sina positioner vid Örnen 1. Måsen och 
Vallax gick runt och räknade in samtliga. En lucka 
öppnades på raketen, och en lång gångbro fälldes ned. 
Alla ställde sig i två led och började gå uppför den. 
Måsen och Vallax stod på var sin sida av gångbron och 
delade ut hjälmar.

”Varför gör vi det här?” frågade Dexter när han fick 
sin hjälm.

”Ska vi åka hem igen?” frågade Tomas.

I ren desperation pekade någon på Max, som satt på 
Tomas axel.

”Det kanske är han, jag har hört att den där råttan är 
jättesmart och kan prata!”

”Ja, det är Max!” sa någon annan.
Max blev vettskrämd och visste inte vad han skulle 

ta sig till. Han längtade hem till sin familj och ville inte 
vara med om det här. Plötsligt ångrade han allt han hade 
önskat sig.

”Men vad gör du, Max?” frågade Tomas.
”Förlåt … det var inte meningen …”
Max hade kissat på sig av rädsla, rakt på Tomas päls.
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”Okej, vi ska till skolan, Max, vill du det?” fråga-
de Tomas och kliade Max på huvudet, där han satt i 
Tomas bröstficka och nyfiket tittade ut över den stora 
folkmassan i hangaren. Max nickade belåtet fast han 
inte visste vad en skola var för någonting. Men det lät 
spännande.

Vithattarna gick målmedvetet i två raka led mot his-
sarna. Dexter och Tomas följde efter. En efter en hoppade 
Vithattarna in, och så fort hissen fyllts med 20 Vithattar 
sa det svisch, och så for hissen iväg, och så höll det på tills 
alla hade lämnat hangaren. Dexter och Tomas åkte upp 
sist, tillsammans med Måsen och doktor Örn.

Vallax, Rex och Maria stannade kvar, för Maria hade 
lovat Dexter att se efter morfar och Vallax hade några 
ärenden att uträtta, och Rex – ja, han var ju som fastklist-
rad vid Maria. Vart hon än gick så följde han efter.

När man klev ut ur hissen på sjunde våningen, kom 
man direkt in i Örnnästets universitet. Där satt redan 
Vithattarna i långa rader och slog i böcker, tittade på da-
torskärmar och lyssnade i hörlurar.

”Välkomna till Örnnästets universitet!” sa doktor Örn.
Dexter och Tomas var stumma av förvåning. Universi-

tetet var en jättestor sal med högt i tak och långa bok-
hyllor längs med väggarna. Vid några bokhyllor stod det 
en stor trappstege. Trappstegen hade hjul så att man lätt 
kunde flytta den mellan bokhyllorna. I salen fanns mas-
sor av långa bänkar med datorskärmar och hörlurar med 
en sorts stora glasögon.

”Men var är läraren?” frågade Dexter.
”Lärare? Åh nej, det var länge sedan vi jobbade så gam-

maldags. Det finns ingen lärare”, svarade doktor Örn.
Dexter förstod ingenting. Hur kunde man gå i skolan 

utan lärare?

”Vi har inte tid för frågor nu. Vi berättar senare!” sva-
rade Måsen och skyndade på Vithattarna. ”Seså, kom 
igen nu, tag plats!”

Snart hade alla gått ombord på rymdfärjan och luck-
an stängdes. Det var den största rymdraket Dexter nå-
gonsin sett. Inuti raketen såg det ungefär ut som på ett 
Boeing-flygplan, ett sånt som Dexter flugit med när han 
och mamma åkt på semester till Spanien. Den enda skill-
naden var att rymdfärjan pekade med nosspetsen uppåt 
och att man halvlåg i sätena. Alla satt i rader. Det fanns 
30 rader, och det gick en gång i mitten med fyra säten på 
vardera sidan. Man tog sig upp på en stege som gick längs 
med gången. Det var lite småbökigt, men Vithattarna som 
hade vanan inne, var på plats på nolltid.

Nu spände alla fast sig i sina stolar, och doktor Örn 
räknade ner från tio, som man vanligtvis gör inför 
raketuppskjutningar.

”Örnen 1, klar för start. 10, 9, 8, 7, 6 …”, hördes dok-
tor Örns röst i raketens högtalare.

”Ska vi åka upp i rymden?” frågade Tomas.
”Nej, det är bara övning”, svarade en av Vithattarna 

irriterat.
”… 5, 4, 3, 2, 1”, fortsatte doktor Örn.
Men ingenting hände, för det var ju bara en övning.
”Okej, tack ska ni ha. Bra jobbat!” sa doktor Örn och 

öppnade raketluckan. ”Vi ses vid universitetet!”
Utan att blinka spände Vithattarna av sig säkerhetsbäl-

tena och gick ut ur raketen i ordnade led.
”Universitetet?” frågade Tomas. ”Har det också med 

rymden att göra?” (Tomas tänkte på ordet universum.)
”Nej, nej, det är skolan!” sa en Vithatt och suckade. 

Vithattarna var irriterade på Tomas för att han vunnit 
över dem i både schack och judo.
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ingen roll, för vad skulle han med alla pengar till och vad 
skulle han göra med all kunskap? Det enda Dexter ville 
ha nu var ju en frisk morfar och att få vara med sina vän-
ner. Och varken pengar eller kunskap kunde ge honom 
det.

Dexter förstod inte människor som bara drömde om 
att bli rika. Dexter och morfar hade pratat om det en 
gång och morfar hade sagt att ”de som tänker på pengar 
är sämre på att leka”. Och eftersom leka var det enda 
viktiga i livet för Dexter, kändes pengar helt ointressanta 
och meningslösa.

Tomas satte sig vid datorskärmen och tog på sig glasö-
gonen och hörlurarna men fick världens chock. Plötsligt 
höll han i sig krampaktigt med händerna i bordet precis 
som om han åkte berg- och dalbana.

”Jag är hemma!” skrek han. ”Det är Gabon!”
”Ja, det är en exakt återgivning av hur det ser ut och 

låter i Gabons djungler”, sa doktor Örn och skrattade. 
”Glasögonen gör att det känns som om man upplever det 
på riktigt, och genom att klicka på skärmen kan du lära 
dig allt möjligt om Gabon, precis som du ville, Tomas!”

Men Tomas hörde inget, för han var helt uppslukad av 
alla ljud som kom från hörlurarna. Det var fåglar, apor, 
elefanter och lejon, ja, alla djungelljud man kan tänka sig.

”Dexter, visste du att man bara tillgodogör sig 10 % av 
all kunskap när man sitter och lyssnar på en lärare i ett 
klassrum?” sa Måsen.

”Vadå, hur menar du? Vad menar du med 10 %?” frå-
gade Dexter.

”Jo, jag menar att det faktiskt är bevisat att hjärnan 
lär sig endast 10 %, alltså bara en tiondel, av vad som är 
möjligt att lära sig när man lyssnar på en lärare i ett klass-
rum. Det betyder att 90 %, eller nästan allt som läraren 

”Allting finns inne i vår databas och man kan lära sig 
vad som helst utan jobbiga lektioner och tråkiga lärare”, 
sa doktor Örn och småskrattade, för hon visste ju att 
Dexter inte tyckte om skolan.

”Titta här!” sa doktor Örn och gick fram till en av de 
lediga datorerna och tog på sig ett par glasögon och bör-
jade knappa på tangentbordet.

”När man tar på sig glasögonen och hörlurarna kan 
man lära sig vad som helst om vad som helst. Säg vad ni 
vill lära er, så provar vi!” sa doktor Örn och tittade på 
Dexter och Tomas.

”Jag vill lära mig allt om Gabon!” sa Tomas utan att 
blinka.

”Ga … vad sa du?” frågade doktor Örn.
”Gabon i Afrika! Det är ju där jag kommer ifrån!” 

skrek Tomas upphetsat och störde några Vithattar som 
försökte koncentrera sig precis intill. ”Schh!” sa de och 
tittade argt på honom. Han blev mindre och mindre po-
pulär bland dem.

”Ah, okej, Gabon, då förstår jag!” sa doktor Örn och 
skrev på tangentbordet. ”Här Tomas, sätt dig och ta på 
glasögonen och hörlurarna. Följ sedan instruktionerna 
och välj vad du vill göra genom att trycka på skärmen.”

Dexter kände sig yr. Kunde man verkligen lära sig VAD 
SOM HELST? Det var en hisnande tanke.

Han tänkte direkt på frågesportprogrammen på tv, 
som han och mamma brukade titta på ibland, där man 
kunde vinna en miljon. Om det stämde att man kunde 
lära sig ”vad som helst om vad som helst”, så skulle ju 
Dexter kunna lära sig allt det där de brukade fråga om.

Han såg redan portföljen med alla tusenlappar framför 
sig, men skakade genast på huvudet. Det var ju fusk ... 
eller? Men när han tänkte vidare på det spelade det ju 
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”Tomas!” ropade Dexter ännu högre och gick fram till 
honom och knackade honom på axeln.

”Schhh, vi försöker sova här!” ropade en Vithatt, som 
låg i närheten.

”Uuh, vad?” frågade Tomas och tog motvilligt av sig 
glasögonen. Men han pratade jättehögt, för han hade 
fortfarande hörlurarna på sig.

”Men, hallå! Kan ni skärpa er där borta!” ropade en 
annan Vithatt ilsket.

”Okej, vi ska sova nu, förlåt”, sa Dexter och tog av 
Tomas hörlurarna.

”Nej, sluta!” protesterade Tomas, för han var mitt inne 
i något jättespännande.

”Schhh, dummer! Alla ska sova nu och du väcker alli-
hopa med ditt skrikande. Tyst nu! Vi måste lägga oss som 
alla andra och vila nu.”

Vila? Tomas hade ingen lust att vila alls. Han var ju 
på väg att lära sig allt om sin hemkontinent! Hans hjärta 
slog i dubbelt tempo, och han var alldeles svettig av spän-
ning. Men till slut orkade Tomas inte med Dexters oupp-
hörliga tjat längre. Motvilligt slet han sig från skärmen 
och la sig ner för att vila på sin madrass.

Men varken Dexter eller Tomas kunde somna. Fast 
någon som inte behövde någon godnattsaga för att som-
na, det var Max, för han hade somnat för länge sedan i 
Tomas varma bröstficka. Värmen och fukten från Tomas, 
som blivit helt svettig av spänningen, hade gjort Max  
jättesömnig. Precis som ett tågs jämna dunkande mot 
rälsen söver den trötte resenären, hade slutligen Tomas 
bultande hjärta gjort sitt till för att söva den lilla musen.

Dexter tänkte på morfar.
Tomas tänkte på Gabon.
Max drömde om att han blev uppfinnare.

säger går in genom det ena örat och ut genom det andra”, 
svarade Måsen. ”Hur mycket kommer du till exempel 
ihåg efter en lektion i skolan?”

Dexter tänkte efter en stund och insåg att Måsen kan-
ske hade rätt. ”Nästan ingenting”, svarade han och kände 
sig genast både ledsen och arg när han tänkte på skolan.

”Men man lär sig hela 70 % genom att göra saker, 
alltså genom att vara med om och uppleva saker! Det 
är när man gör saker, som man lär sig på riktigt!” sa 
Måsen och pekade på Tomas. ”Titta på honom! Om en 
timme kommer han kunna mer än någon annan här om 
Gabon. Han kommer lära sig det mest väsentliga och inte 
glömma det, eftersom han lärt sig genom egna, personliga 
upplevelser!”

Tomas pekade på skärmen och gungade fram och till-
baka på sin stol. Han var som i en helt annan värld, totalt 
uppslukad av den nya kunskapen om sitt hemland.

”Men varför lär man sig inte så i vår skola?” frågade 
Dexter.

”Ja, det är en bra fråga”, svarade Måsen.
Men Måsen hann inte längre, för nu släcktes alla lampor 

i universitetssalen och lugn musik spelades upp i högtalar-
na. Genast tog Vithattarna fram en matta som stod under 
borden, bredde ut den på golvet och la sig raklånga på den.

”Vad gör de?” frågade Dexter.
”Åh, det är eftermiddagsvilan. Varje dag klockan 15 

vilar vi en timme. Hjärnan behöver det för att utvecklas”, 
svarade Måsen och tog fram en matta, han också. Och 
snart låg alla och sov. Alla utom Tomas, Dexter och Max. 
Max började tröttna på Tomas, som bara satt stilla och 
var helt tyst.

”Tomas!” ropade Dexter. Men Tomas hörde inte. Han 
höll precis på att lära sig allt om myrslokar.
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Nu rullades en stor duk ner framför en av väggar-
na i universitetssalen, och det blev alldeles tyst. Några 
Vithattar skrattade redan innan filmen började. De var 
ju vana vid det här, eftersom de gjorde det varenda dag. 
En film körde igång och alla satt med blickarna fästa mot 
filmduken. Filmen, som var en tecknad kortfilm, hand-
lade om en mus som blev jagad av en katt.

Alla Vithattar skrattade, men Dexter och Tomas tyckte 
inte att det var särskilt roligt. Max vaknade av allt ståhej 
och tittade upp ur fickan. Han gäspade och sträckte på 
sina musarmar, men höll kvar armarna i luften och fort-
satte gapa när han såg vad som hände på filmen.

Han blev jättearg och började skrika: ”NEJ, han får 
inte ta min kompis! Han får inte, han får inte …!!”

Max var helt tagen på sängen av denna våldsamma 
film, och särskilt upprörd blev han över att Vithattarna 
skrattade helt öppet och utan att skämmas.

”Max, det är bara en film!” sa Dexter, men eftersom 
Max aldrig hade sett någon film tidigare, så trodde han 
ju att det hände på riktigt.

”Ha, ha, ha, haaa, visst är det kul?!” sa en Vithatt och 
gick fram till Tomas.

Vithatten skrattade så mycket att han till och med la 
sitt huvud på Tomas axel, men skrattet förbyttes genast i 
ett tvärt gallskrik.

”Blä! Det luktar ju apa!”
 

När lamporna tändes efter en timme, tittade Dexter 
klarvaket på Måsen och frågade: ”Men varför måste man 
vila?”

”Jo, Dexter, det många inte förstår är att vila är precis 
lika viktigt som att lära sig saker och träna. Om man bara 
tränar hela tiden och inte vilar, så är det precis som när 
man spänner ett gummiband hela tiden, till slut går det 
av. Man måste släppa på det emellanåt. Det kan inte vara 
spänt hela tiden. På samma sätt är det med hjärnan. Den 
måste vila för att orka”, svarade Måsen.

Dexter tänkte med ens på rasterna i skolan och att det 
kanske var därför man hade rast. 

Och då sa Måsen, precis som om han läste Dexters 
tankar: ”Tänk på skolan, Dexter, ni har ju rast tre gånger 
om dagen. Tänk hur du skulle må om du var tvungen att 
ha lektioner hela dagen utan en enda rast.”

Dexter vågade inte ens tänka tanken. Rasterna var ju 
egentligen det enda han tyckte om med skolan.

”Här vid Örnnästet har vi rast en gång om dagen, och 
då sover vi. Vi tycker att det är mer effektivt än att ha 
massor av raster. Och eftersom alla tycker om att träna 
och gå i skolan, så är det ju inget problem”, fortsatte 
Måsen.

Tomas skulle precis fråga någonting, men då släcktes 
lamporna igen.

”Ska vi sova igen?” frågade Tomas.
”Nej, nej”, skrattade doktor Örn. ”Det är filmvisning.”
”Filmvisning?” frågade Dexter. ”Är det Agent Rex? 

Wow, har ni senaste filmen?”
”Nej, Dexter, det är bara en liten rolig filmsnutt, som 

får en på gott humör. När man har sovit är det viktigt att 
snabbt komma i form igen, och det finns inget bättre sätt 
än att skratta”, svarade doktor Örn.
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”Aaaj, aaaj!” skrek han.
Vithattarna ryggade tillbaka. Nu var det deras tur att 

bli chockade. Dexter förstod ingenting. ”Vad har hänt, 
Tomas?” 

Men Tomas svarade inte.
”Vatten, vatten!” skrek han i stället av smärta och 

höll för ögat. Måsen hämtade genast ett glas vatten men 
hann knappt räcka det till Tomas, förrän han tömde hela  
vattenglaset över sitt öga. Doktor Örn hämtade en hand-
duk och gav till Tomas.

”Åh, tack”, sa Tomas.
”Vad hände?” frågade Dexter och passade på att lukta 

på Tomas axel han också. Han var ju tvungen att förstå 
vad Vithattarna menade.

”Blääää! Vad har du gjort för något, Tomas? Det luktar 
ju faktiskt jättekonstigt från din axel.”

Max gömde sig inne i Tomas bröstficka och följde noga 
allt som sades.

Tomas hämtade sig efter smärtan i ögat och började 
fundera. Det sved fortfarande. Vad kunde det vara? Han 
kunde ju inte lukta sig själv på axeln, så det gick inte att 
ta reda på vad det var för någonting. Men efter en stund 
kom han på det:

”Max! Det är Max!” utbrast Tomas, varpå den lilla 
musen gjorde en kullerbytta inne i fickan och flämtade 
till. ”Det är Max kiss som luktar!” Tomas fäktade med 
armarna i rent självförsvar. Han ville verkligen rentvå sig 
själv och få upprättelse. Lukta apa? tänkte han för sig 
själv och fnös. Han skulle minsann visa dem!

”Det är därför det luktar illa, och det är därför jag fick 
ont i ögat!” ropade Tomas. ”Jag fick muskiss i ögat!”

Det blev ett väldigt liv inne i universitetssalen. Vithattarna 
kände ju att de äntligen hittat något att anklaga Tomas för 

36. 24-timmarsregeln
allas blickar vändes med ens mot Tomas, och han var 
minst sagt chockad och upprörd, för det värsta han visste 
var ju att bli kallad apa.

Filmen var slut, filmduken åkte upp och lamporna tän-
des igen. Max kokade av ilska inom sig, men förvirringen 
var total. Vart tog musen och katten vägen, egentligen?

”Vad sa du?” frågade Dexter och blängde ilsket på 
Vithatten.

”Eeh, ja, uuh … lukta själv!” sa Vithatten och pekade 
på Tomas axel.

En av de andra Vithattarna blev nyfiken och gick fram 
och luktade. ”Usch! Det stämmer, det luktar jätteilla!” sa 
Vithatten och höll för näsan.

Nu var det ännu fler som gick fram och luktade på 
Tomas. Tomas blev jätteledsen och Dexter protesterade.

”Vad gör ni? Sluta genast! Ser ni inte att han blir 
ledsen?”

Tomas kliade sig på axeln och torkade sig i ögat, men 
det skulle han aldrig ha gjort …



358 359

”Bry dig inte om det där, Tomas”, sa doktor Örn. ”De 
har bara svårt att ta förluster. Här utbildar vi ju alla för 
att vinna i strid.”

”Strid?” frågade Dexter.
”Ja, har inte Carl-Gustav berättat?”
”Nej”, svarade Dexter. ”Kommer det att bli krig mot 

Kostroff?”
”Nej, Dexter, inte ett sånt krig du tänker på. Men vi 

måste vara förberedda”, svarade doktor Örn. ”Vi strider 
ju inte med vapen, utan med kunskap och list. Ja, och 
med din morfars uppfinningar förstås.”

”Ska Vithattarna kriga?” frågade Dexter, fast han ännu 
inte hade förstått det där med kunskap och list. Det enda 
krig Dexter kände till var när de bombade på tv från oli-
ka länder långt borta.

”Alla måste strida om det blir krig, Dexter”, svarade 
doktor Örn.

”Vi också?” frågade Dexter.
”Nja, det vet jag inte”, sa doktor Örn och tittade på 

Måsen.
”Nej, barn och djur får inte kriga”, sa Måsen bestämt.
”Men vi måste väl också vara förberedda?” frågade 

Dexter utan att egentligen förstå vad han pratade om. 
Det var mer som en protest mot att barn inte fick någon-
ting som vuxna fick. ”Varför får Vithattarna och inte vi? 
Vi vill också träna och gå i skolan!”

Tomas nickade och Max stack upp huvudet ur fick-
an och nickade, han också. Tomas visste verkligen inget 
värre än att utsättas för diskriminering och bli kallad för 
djur eller apa.

”Vi är en del av det här, nu!” sa Dexter bestämt och 
försökte se så vuxen ut som möjligt.

Måsen tittade på doktor Örn.

och ville därför inte tro på hans version. De var ju lite av-
undsjuka för att han var bättre än dem på allt, och nu när 
de äntligen fått chansen att ge igen, tänkte de inte släppa 
den i första taget. Den dagen bestämde de sig därför för 
att ’Tomas är ett djur som luktar illa”, och att det därför 
inte spelar någon roll att han är bättre än dem på olika 
saker. Han luktar illa. Punkt, slut!

Max skämdes för att han ställt till det för sin vän. 
”Förlåt, Tomas” viskade han och tittade upp ur fickan.

Självklart förlät Tomas Max, men han vägrade bli kall-
lad för apa. ”Dexter, hjälp mig! Jag klarar inte av när 
man kallar mig för apa!”

”Hör ni, hallå allihop! Hallå!” ropade Dexter och 
plockade upp Max ur Tomas ficka. ”Vad är det med er, 
egentligen? Ni hör väl vad Tomas säger? Det var musen 
här som kissade på Tomas, eller hur Max?” sa Dexter och 
höll upp Max i sin hand.

Max nickade.
Men det blev bara ännu mer mummel i salen och 

Vithattarna skakade bestämt på huvudet. En av de tuf-
fare Vithattarna tog till orda och sa:

”Det spelar ingen roll vad du säger. Vi kan allt om apor, 
och i böckerna vi har läst på universitetet står det att apor 
har dålig hygien och därför oftast luktar illa!”

”Men Tomas är ingen vanlig apa! Det finns väl ingen 
annan apa som skulle kunna vinna över er i schack och 
judo?” sa Dexter och stirrade argt på Vithatten.

När Dexter tog upp detta känsliga samtalsämne blev 
det ett ännu värre liv bland Vithattarna. De suckade och 
stönade och tog sig för pannan.

”Okej, nu räcker det!” ropade doktor Örn så högt hon 
kunde. Och genast ställde sig alla Vithattar vid sina bän-
kar och återgick till studierna.
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och universitetet, om hur Rex räddade morfars ritningar 
och svällde upp som en ballong och mycket, mycket mer.

Maria hämtade fika till alla och började även duka 
för middagen. Det skulle bli jambalaya, eller ”afrikansk 
pyttipanna”, som hon också kallade det – en av morfars 
favoriträtter.

”Var är ritningarna? Jag måste se att inget försvunnit”, 
sa morfar plötsligt.

”Men du har väl säkerhetskopior på allt?” frågade 
Måsen.

”Absolut, det finns inskannat i huvuddatorn, men jag 
är bara rädd för att Svarthattarna fått med sig något”, 
svarade morfar.

”Det finns ingen anledning till oro. Vi kollade dem 
noga innan vi släppte dem.” sa Rex stolt och sträckte på 
sig.

*

Samtidigt pågick något skumt vid Svalbardspolisens 
häkte.

”Har du dem?” frågade 1950.
”Vilka då?” svarade 1897 och kände hur det kurrade i 

magen. Han trodde att 1950 pratade om mat och började 
leta i sina fickor.

”Ritningarna förstås, dummer! Trodde du jag menade 
dina dumma energybars, eller …?”

”Aah”, sa 1897 och tog av sig sina skor. Han tryckte 
på en osynlig knapp under skon, varpå skons undersula 
öppnades och han plockade ut en fint hopvikt, fyrkantig 
papperslapp. ”Här”, sa han och gav lappen till 1950.

”Ha, ha, vi blir hjältar när vi kommer hem!” skrattade 
1950.

”Vi måste prata med …”, men längre hann inte Måsen 
förrän Rex och Maria kom springande och ropade: 

”Han har vaknat! Han har vaknat!”
”Vem då? Morfar?” frågade Dexter och fylldes av 

hopp.
”Ja, Carl-Gustav har vaknat!” ropade Rex glatt.
Dexter var utom sig av glädje. ”Kom!” skrek han och tog 

Tomas i handen. ”Morfar, morfar! Vi måste till morfar!”
Nu rusade allihop till sjukrummet. De tog inte ens his-

sen utan sprang ner för trapporna. Först av alla sprang 
Dexter och Tomas. Maria, Rex och de andra kom långt 
efter. Dexter och Tomas var genomsvettiga och andfådda 
när de äntligen nådde fram till sjukrummet.

”Morfar, morfar!” skrek Dexter och kastade sig på 
morfar, där han satt i sin säng och läste tidningen, som 
om ingenting hade hänt.

”Dexter, min pojk, vad jag har saknat dig!” sa mor-
far och skrattade så där som han alltid brukade göra. 
Tårarna bara forsade ner för Dexter kinder, och han kra-
made nästan ihjäl morfar.

”Såja, såja, Dexter, det är ingen fara. Jag är här nu, och 
jag tänker inte lämna dig igen”, sa morfar och klappade 
honom på huvudet.

Nu kom de andra också, och Måsen gick med raska 
steg mot morfar.

”Carl-Gustav! Det var på tiden! Vi började bli riktigt 
oroliga för att du skulle bli Pipaluks första icke botade 
patient. Maria, snälla, ring Pipaluk och berätta att morfar 
är uppe igen!”

”Gott att se dig igen!” sa doktor Örn och gjorde 
honnörstecken.

De blev de sittande länge, länge allihopa och pratade 
igenom allt som hänt. Dexter berättade om träningslägret 
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fanns det ingen knapp för våningen de skulle till. För att 
ta sig dit ner var man tvungen att sätta en nyckel i ett lås 
i hissen, och då släcktes alla lampor och hissen åkte jät-
telångt ner i underjorden.

”Vart ska vi, egentligen?” frågade Dexter när de stod i 
den mörka hissen.

”Till en hemlig plats”, sa morfar. ”Här nere har vi 
koll på allt som händer i världen. Det är härifrån vi styr 
Motståndsrörelsen.”

 

”Men hur kommer vi hem?” frågade 1897, medan han 
tog ut ytterligare ett papper från sin andra sko och gav 
det till 1950.

”Idiot!” skrek 1950 och vecklade ut pappren. ”24-tim-
marsregeln … har du glömt den?”

”Eh, ja, hmm, det är att man ska äta fem gånger under 
ett dygn, eller hur?” svarade 1897, som var jättehungrig. 

”Ne-e-ej, nej, nej, dumskalle!” skrek 1950 så högt att 
till och med poliserna reagerade.

”Hallå där, är allt okej därinne?”
”Javisst, det är prima här, inga problem!” svarade 1950 

med så snäll och len röst han bara kunde.
”Lärde du dig ingenting på träningslägret, … eller?” 

fräste 1950 ilsket. ”24-timmarsregeln är ju något av det 
första man lär sig! Om vi inte rapporterat eller rört oss 
ur fläcken inom ett dygn så går ett larm till Kostroff, och 
man letar upp oss med hjälp av vår GPS-signal!”

”Men det har ju inte gått ett dygn ännu”, sa 1897.
”Åååh, jag orkar inte längre”, suckade 1950. ”Vi blir 

räddade när det gått ett dygn sen vi rapporterade sist och 
det var ju ganska länge sedan, eller hur?”

1950 lugnade ner sig och tittade på papperslapparna.
”Tänk om det är osynlighetsmaskinen”, sa han och log 

för sig själv.

*

Samtidigt var morfar och de andra – alla utom doktor 
Örn och Vallax, som skulle uträtta något viktigt ärende 
– på väg ner till centraldatorn, som låg i en bunker nere 
i underjorden.

Dexter körde morfar i en rullstol till hissen, för mor-
far var fortfarande för svag för att orka gå själv. I hissen 
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processor, men processorn har en fläkt, som gör att den 
aldrig blir så varm att den blir överhettad och går sönder.”

Och precis så där lätt var det alltid när morfar förkla-
rade något. Det blev enkelt att förstå.

Men det var svårare att förstå varför hela väggen var 
fylld med skärmar och varför det fanns så många datorer.

Tomas gick runt och kikade och började fingra på en 
av datorerna, men morfar röt till direkt: ”Nej, vad gör 
du!? Ingen får röra någonting här nere!”

Max hoppade till inne i fickan, och Tomas lyfte genast bort 
sina långa schimpansfingrar från datorn. ”Det är ingen fara, 
Max”, sa Tomas och strök med handen över sin bröstficka.

”Då ska vi se”, sa morfar och tittade upp på en av de 
stora skärmarna på väggen.

”Men där är ju jag!” sa Tomas och pekade på skärmen.
”Och där är jag!” sa Rex och kramade Marias hand.
Morfar spelade upp en film från 1897:s och 1950:s 

flyktförsök. Maria sken upp som en sol och gick fram 
och tillbaka och klappade i händerna och fnissade.

”Rex, så modig du är, min hjälte, min hjälte”, sa hon 
oavbrutet med sina ögon fastklistrade vid skärmen.

Rex skämdes lite för Maria, men samtidigt var han ju 
såklart smickrad, för han gillade verkligen hjälterollen. 
Det var nog ett ganska bra namn som Dexter hade kom-
mit på till honom i alla fall. Morfar, som inte kände till 
Rex och Marias romans, tyckte det var lite märkligt, men 
nu fanns det ingen tid för nöjen.

”Där! Ser ni?” skrek morfar och pekade på skärmen.
Dexter och Tomas tittade noggrant men såg ingenting. 

Maria hoppade upp och ner av glädje och viftade med 
händerna.

”Ja, ja, ni ser hur han flyger!” sa hon och pekade på 
Rex när han kom farande i miniflygaren.

37. Hemliga skoluckor
dexter rullade in morfar i den stora bunkern.

Lamporna tändes automatiskt när de klev in, och 
Dexter flämtade till när han tittade upp mot den höga 
bergväggen. Den var helt täckt med stora skärmar, som 
tändes när morfar vred om en nyckel som satt på väggen.

Nu såg Dexter att hela bunkern var fylld med datorer. 
Morfar rullade fram till den största av dem, som verka-
de styra alla de andra och tryckte på en knapp. Genast 
satte alla datorer igång samtidigt och det blev ett förfär-
ligt surrande. Morfar förklarade senare att det var da-
torernas fläktar som lät. Datorerna behövde fläktar för 
att inte överhettas och brinna upp. Dexter tyckte det lät 
jättekonstigt, men när morfar jämförde det med Dexters 
ångmaskin, som han fått av morfar på sin sexårsdag, så 
förstod han.

”Tänk på hjulen som snurrar och snurrar i ångmaski-
nen, Dexter, hur varma de blir efter ett tag. Det är just där-
för du inte får köra ångmaskinen för länge. Inne i datorn 
finns det en annan typ av hjul som snurrar, som kallas för 
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”Om Svarthattarna har fått med sig ritningarna till 
osynlighetsbältet är det den värsta situation vi har haft 
sedan vi startade Motståndsrörelsen”, sa Morfar och 
suckade.

”Men du har ju kopior?” sa Dexter och försökte trösta 
morfar.

”Ja, men det hindrar ju inte Kostroff från att skapa 
hundra egna osynlighetsbälten”, sa morfar och stängde 
av datorn.

”Plan Bravo?” frågade Måsen och såg på morfar.
”Nej, det är för riskabelt”, svarade morfar. ”Vi måste 

ta oss snarast möjligt till Svalbardspolisen.”
Plan Bravo var något man bara fick ta till i absoluta 

nödfall. Det innebar en total mörkläggning av en viss 
geografisk yta under en viss tid. Det betydde att man slog 
av all elektricitet över ett område, exempelvis Svalbard, 
för att stoppa så mycket som möjligt av oönskad akti-
vitet, till exempel flyende Svarthattar. Men risken att bli 
upptäckt och avslöjad av medier och hamna i tv-nyheter-
na gjorde att mörkläggning nästan aldrig förekom som 
metod.

”Hör upp, allihop!” sa Måsen och harklade sig, men 
innan han hann säga något, utbrast Rex plötsligt:

”24-timmarsregeln!”
Måsen och morfar tittade förvånat på Rex.
”Vad sa du?” frågade Måsen.
”24-timmarsregeln. Det är något som Kostroff har 

kommit på, och som innebär att det går ett larm direkt 
till honom när en Svarthatt som är på uppdrag inte rap-
porterar eller befinner sig på samma plats utan att röra 
sig ur fläcken under ett dygn, det vill säga 24 timmar.”

”Är du verkligen säker?” frågade morfar och tittade 
på klockan.

”Nej, nej! Titta på Svarthattens sko!” skrek morfar.
Maria vände motvilligt bort blicken från sin hjälte och 

fnös: ”Äsch, såna skor med hemlig plåtlucka under har 
jag sett massvis av.”

”Vad sa du?” frågade morfar och stirrade på Maria.
”Ja, när jag bodde hos Kostroff fick jag ta hand om alla 

skor ibland, och vissa Svarthattar som varit på uppdrag 
hade ofta sådana där skor med lucka under.”

Morfar snabbspolade tillbaka filmen. Tomas blev helt 
förskräckt, för han hade ju inte sett någon baklängesfilm 
förut. Han blev helt snurrig, och hans ögon fladdrade 
fram och tillbaka.

”Där! Där!” skrek morfar igen. ”Ser ni hur Svarthatten 
stoppar in pappret under skon?”

Morfar pausade bilden och pekade på Svarthattens 
sko, och nu såg alla äntligen vad han menade.

”Ah, såna skor ville jag alltid ha, men jag fick aldrig 
några”, sa Rex. ”Man kan gömma sånt som är extra vär-
defullt eller hemligt där.”

”Mina ritningar!” skrek morfar och tittade förtvivlat 
på Måsen.

”Vi måste agera genast!” sa Måsen och tog fram sin 
telefon.

”Vad ska vi göra?” frågade Dexter.
Rex och Maria var upptagna med att prata om skorna, 

och Tomas och Max tittade båda på den pausade bilden 
på Svarthatten och försökte förstå hur man kunde få 
Svarthatten att stå stilla så länge …

”Dexter, det verkar som om vi har en nödsituation”, sa 
morfar och såg mycket bekymrad ut.

”Äsch, de svarar inte vid Svalbardspolisen. De sitter 
säkert och äter munkar och dricker kaffe, som vanligt”, 
sa Måsen.
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komma längst fram i kön i samband med nyöppnandet 
av ett donut (munk)-café. Munkar var nämligen det bäs-
ta Svarthattarna visste, men Kostroff hade förbjudit det, 
eftersom det bara innehöll onyttiga saker som fett och 
socker. När 1471 blev hittad efter 26 timmar var det till-
sammans med ett till häften uppätet 12-pack med blan-
dade munkar.

Detta föranledde följande:

» alla cafégäster fick ett helt års gratis munkkonsum-
tion som kompensation för att Kostroffs luftskepp 
förstört invigningen och skrämt slag på alla gäster.

» nummer 1471 blev deporterad till arbetsläger på 
livstid med omedelbar verkan.

» nummer 1612, som föranlett räddningsaktionen på 
grund av inaktivitetslarmet fick ett år i arbetsläger 
för tjänstefel.

» Systemet för att upptäcka inaktivitetslarm uppdate-
rades för alla nyöppningar av donut-caféer världen 
över.

”Förresten, det finns väl inget donut-café vid Nordpolen?” 
sa 1567.

”Nej, det har du rätt i …” Men innan 1612 hann prata 
färdigt avbröts de av en skräckinjagande, men välbekant 
röst.

”Förbered jetflygaren med maxfart mot Nordpolen!” 
Det var Kostroff som anropade i luftskeppets högtalare.

”Där ser du! Jag hade rätt!” sa 1567 och sken som en 
sol. ”Det var ett inaktivitetslarm!”

”Ja, en av mina bästa vänner blev hämtad av Kostroffs 
luftskepp när han satt fast i öknen efter ett uppdrag vid 
pyramiderna. Han blev tillfångatagen av någon av era 
män i Motståndsrörelsen och satt inlåst i 24 timmar, när 
vi hörde larmet från kommandobryggan.”

”Hur lång tid tar det härifrån till Svalbardspolisen?” 
frågade morfar.

”Max två timmar om vi tar snabbaste flyget”, sa 
Måsen.

”Hur länge dröjer tills larmet går?” frågade morfar.
”Eeh, jag vet inte, men det är 15 timmar sedan de läm-

nade Björnön. De har nog varit hos polisen några timmar 
nu …”

”15 timmar! Och vi vet ju inte när de rapporterade 
senast. Då kan larmet gå när som helst!” ropade morfar. 
”Vi måste skynda oss!”

 
*

Vid kommandobryggan i Kostroffs luftskepp rapporte-
rade en av Svarthattarna, nummer 1567: ”Misstänkt in-
aktivitetsalarm vid Nordpolen. Vi har inte fått någon rap-
port från 1897 och 1950 på snart 20 timmar!”

”Äsch, det är säkert fel på systemet igen. Du minns 
väl hur det slutade förra gången?” svarade en annan 
Svarthatt, nummer 1612.

”Ja, ja, men det var ju länge sen. Vi har fixat det där 
felet nu”, svarade 1567.

”Okej, men jag vill inte bli oskyldigt bestraffad igen. Tänk 
om vi har fel. Jag orkar inte ett år till i arbetsläger”, sa 1612.

Felet Svarthattarna pratade om var när en sötsugen 
Svarthatt, nummer 1471, brutit mot reglerna och un-
der pågående uppdrag stått och köat hela natten för att 
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”Nej, diabetes går inte att bota, men ser man bara till 
att ta sitt insulin är det ingen fara”, svarade morfar. ”Jag 
har länge försökt ta fram ett botemedel, fast jag har inte 
lyckats ännu …”

”Ska vi inte bara ge honom vaselin, då?” frågade 
Dexter.

Morfar skrattade lite. Dexter blev ledsen, för han för-
stod inte det roliga.

”INSULIN heter det Dexter, inte vaselin … Nej, nej! 
Just nu ska han bara ha något sött. Insulin tar man när 
man äter. Om Måsen får det nu kan han få lågt blod-
socker och bli jättesjuk!” utbrast morfar och slog ut med 
armarna. 

Nu snurrade det till rejält i Dexters huvud. Vad mena-
de morfar, egentligen? ”Insulin” och ”blodsocker” – det 
var alldeles för svåra ord … 

Senare berättade morfar för Dexter att diabetes är en 
mycket vanlig sjukdom som handlar om att man har pro-
blem med ”blodsocker” och ”insulin”. Dexter trodde att 
Måsen ätit för mycket socker, men då skrattade morfar 
bara och sa:

”Nej, nej! Många tror att man får diabetes för att man 
ätit för mycket godis, men det stämmer inte alls. Diabetes 
kan drabba precis vem som helst …”

Detta gjorde att Dexter blev ännu mer snurrig, för han 
hade ju hört precis det där i skolan, att man fick diabetes 
om man ”åt för mycket godis”. Han tyckte också att det 
lät konstigt att Måsen skulle äta något sött om han redan 
hade sådant där blodsocker. Men det var inte alls som 
Dexter trodde ... 

”Diabetes kallades tidigare felaktigt för ’sockersjuka’, 
men det handlar inte om vanligt socker. Blodsocker är nå-
got helt annat. När vi äter mat går det ut socker (glukos) 

”Ja, ja, vi får väl se”, sa 1612 och suckade.
På bara någon minut var Kostroffs jetflygare klar för 

avfärd med tio Svarthattar i, och den satte av i raketfart 
mot Svalbard.

Inne i presidentsviten hördes det skrik och vrål när jet-
flygaren lämnade luftskeppet, för jetmotorerna fick det 
att kränga till så att både fruktskål och blomvas åkte i 
golvet.

*

Samtidigt var Dexter och de andra på väg upp till 
hangaren.

”Måsen, ta svävaren till Svalbardspolisen. Vi har ingen 
tid att förlora!” sa morfar.

”Var är Vallax och doktor Örn?” frågade Måsen och 
såg sig omkring.

”Vi har ingen tid att leta efter dem nu. Ta Rex med dig 
och skynda dig iväg!” sa morfar.

”Nej, Rex stannar hos mig!” sa Maria bestämt. Hon 
visste ju hur farligt det kunde vara. Hon hade sett 
Kostroffs grymheter med egna ögon och hon tänk-
te INTE riskera sin älskades säkerhet för någonting i 
världen.

”Åh, aah”, sa Måsen plötsligt och satte sig ned och tog 
sig för huvudet.

”Vad är det?” frågade morfar oroligt.
”Äsch det är ingen fara. Jag måste bara ha något sött”, 

svarade Måsen.
”Godis?” frågade Dexter.
”Nej, men något sött att dricka eller druvsocker. Han 

har diabetes”, svarade morfar. ”Jag berättar mer sedan.”
”Ska vi ringa till Pipaluk?” frågade Dexter.
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”Jag och Tomas klarar det här, morfar! Lita på mig!” 
”Vad? Nej, Dexter, det kommer aldrig på fråga!” sa 

morfar och skakade upprört på huvudet.
”Men Kostroff kan ju komma när som helst!” sa 

Dexter och pekade på Måsen. ”Hur ska han kunna åka? 
Han är ju sjuk, och Rex får ju inte åka för Maria.”

Morfar famlade efter telefonen. ”Hallå, Vallax, är du 
där? Vallax, C-G till Vallax! Kom! Är du där?”

Men det var helt tyst.
”Örn, svara! Är du där? C-G till doktor Örn, C-G till 

doktor Örn. Kom! Svara! Det är en nödsituation!”
Men ingen svarade där heller. Morfar började kallsvettas.
”Hur är det fatt?” frågade morfar och tittade på Måsen.
”Åh, bry dig inte om mig C-G. Det är ingen fara”, sva-

rade Måsen knappt hörbart och blundade. Varför dröjer 
Maria så länge? tänkte morfar och suckade.

”Var är Vallax och doktor Örn?” frågade morfar.
”De är säkert och hjälper till vid universitetet. Där 

måste man ju stänga av telefonerna”, svarade Måsen.
Äntligen kom Maria med en ask druvsocker till Måsen.
”Här, sätt dig upp, så ska jag hjälpa dig”, sa Maria och 

gav Måsen en druvsockertablett. 
Dexter tyckte fortfarande att det var konstigt att 

Måsen behövde socker. Men när han tänkte på den där 
”energiposten” blev det genast mer logiskt. 

Efter en stund blev Måsen piggare och ställde sig upp.
”Tack, Maria!” sa Måsen och gav henne en kram. Rex 

harklade sig upprepade gånger och stampade med foten 
i golvet. Han tyckte inte om när någon annan kramade 
hans flickvän.

”Kom Rex, vi måste ge oss av!” sa Måsen, men tog sig 
genast för pannan och höll på att trilla omkull. Han var 
fortfarande yr i huvudet.

i blodet som gör att alla delar av kroppen får energi. Men 
det fungerar inte utan insulin, en speciell molekyl som ser 
till att kroppens celler får näring …”

Här blev Dexter tvungen att avbryta morfar och för 
ovanlighetens skull säga:

”Jag förstår inte morfar, du måste förklara ENKLARE!” 
Då skruvade morfar på sig generat och tänkte så det 

knakade. Efter en lång stund sa han slutligen:
”Insulinet är precis som kroppens energi-brevbärare 

som ser till att dela ut energipost till kroppens celler …” 
Äntligen förstod Dexter och log brett. 
”… och det är därför de som har diabetes behöver in-

sulin …”, avslutade morfar och kände sig nöjd när han 
såg att Dexter förstod.

”Men hur kan det vara farligt att ge insulin, alltså en-
ergibrevbärare, till någon som har diabetes, då?” fortsatte 
Dexter.

”Eeeh …” tänkte morfar, för det här började bli kom-
plicerat. ”Eeeh…” Men så plötsligt kom han på det!

”När en person med diabetes håller på att svimma 
är det ofta för att det saknas energipost i kroppen, det 
är tomt i alla energi-brevlådor. Om man då ger en en-
ergibrevbärardos, så blir ju brevbäraren arbetslös - det 
finns ingen post att dela ut! Det är då kroppen kan kol-
lapsa och bli sjuk. Genom att ge kroppen något sött fyller 
man på med lite energipost så att brevbäraren får något 
att göra igen …” sa morfar och avslutade sin diabeteslek-
tion. Han var ganska stolt över sin egen förklaring.

”Maria, springer du och hämtar lite druvsocker, är du 
snäll!” sa morfar och satte sig ned bredvid Måsen. “Hur 
ska vi göra nu?”

”Vi kan åka!” sa Dexter och pekade på sig själv och 
Tomas.
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38. Flygande robotar
kostroffs jetflygare rusade i raketfart mot Svalbard.

”En timme till slutdestinationen”, sa en av Svart-
hattarna, nummer 1740, i förarkabinen och tog en stor 
tugga på en chokladmunk.

”Vad? Var fick du munken ifrån?” frågade en annan 
Svarthatt, nummer 1812, som satt vid styrspakarna.

”Schh, säg ingenting, vi kanske är avlyssnade. Du vet 
ju att det är straffbart med munkar. Men jag har alltid 
med mig ett sexpack när jag reser. Man blir ju så himla 
trött på all nyttig mat, rå fisk och sånt där”, viskade 1740 
och svalde glupskt hela munken i en enda tugga.

*

Samtidigt var allt fokus vid Örnnästet nu på att få iväg 
svävaren till Svalbardspolisen med Dexter och Tomas. 
Dexter gjorde sig hemmastadd vid svävarens styrspakar.

”Hör du mig bra, Dexter?” frågade morfar nere från 
datacentralen.

”Du går ingenstans! Och inte Rex heller! Ni stannar 
här båda två!” sa Maria bestämt. ”Kom Rex, så tar vi 
honom till köket och ger honom något varmt att dricka.”

”Morfar, du MÅSTE låta mig och Tomas åka!” skrek 
Dexter. ”Vi måste få åka! Tänk om Kostroff får tag i rit-
ningarna. Då är det ute med oss och med hela världen!” 

”Vi klarar det, låt oss få åka!” sa Tomas och såg på 
Måsen.

”Ja, ja, du kanske kan schack och judo ... men för att 
köra svävaren måste man ha körkort, och …” 

”Men jag har kört flygsimulator i flera år, jag vet hur 
man kör såna där!” sa Dexter och avbröt Måsen.

”Och jag kan ALLT!” sa Tomas med eftertryck.
Morfar tittade på klockan och anropade Vallax och 

doktor Örn en sista gång, utan framgång.
”C-G, vi har inget val … ge grabben en chans, du kan 

ju fjärrstyra via datacentralen”, sa Måsen.
”Snälla Carl-Gustav, låt dem åka. De klarar det!” sa 

Maria så snällt och inställsamt att hon nästan själv blev 
förvånad. Hon ville ju absolut inte att Rex skulle åka.

Och till slut gav morfar med sig.
Han hade inget val.
”Okej, då! Det verkar inte finnas någon annan utväg. 

Men lova att lyssna på mig och göra exakt som jag säger!”
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Dexter tryckte på den röda knappen.
”Slå på knapparna i taket”, sa Tomas.
”Bra, nu ska du slå på motorerna med knapparna i 

taket”, sa morfar.
”Jag sa ju det!” sa Tomas igen. Men Dexter brydde sig 

inte.
”Okej, det är klart morfar!” sa Dexter.
”Lossa magnetlåsen genom att trycka ner högra peda-

len på golvet”, sa Tomas.
”Bra, lossa nu magnetlåsen genom att trycka ner högra 

pedalen på golvet med din fot”, sa morfar.
”Jag sa ju det!” sa Tomas, som vägrade ge sig och för-

sökte få ögonkontakt med Dexter.
Men det började brusa i Dexter hörlurar. ”Hallå, morfar, 

jag hör dig inte!” ropade han. ”Var är du? Du försvann!”
”Dexter, lossa magnetlåsen”, sa Tomas.
”Okej, det är klart!” sa Dexter motvilligt, för han ville 

inte lita på Tomas. Vart tog morfar vägen?
”Vrid nyckeln, först till vänster och sen till höger”, 

fortsatte Tomas.
”Morfar! Hör du mig?” skrek Dexter.
”Dexter sluta nu, gör bara som jag säger!” sa Tomas 

irriterat.
”Okej, okej!” sa Dexter, och gjorde som Tomas sa, för 

han hade inget val just nu.
Så fortsatte Tomas att instruera Dexter steg för steg, 

tills svävaren slutligen befann sig i det blå magnetfältet 
i luften och sakta men säkert lyfte från plattformen och 
upp mot bergstaket.

”Det var helt perfekt, Dexter! Bra jobbat!” ropade 
morfar, som nu hade radiokontakt med svävaren igen. 
”Nu är det bara att luta sig tillbaka och låta mig styra 
tills du kommer fram till Svalbard!”

”Ja, vi hör dig jättebra!” svarade Tomas, som fått på 
sig hörlurarna före Dexter.

”Ja, jag hör dig!” svarade Dexter och fumlade med 
hörlurarna.

”Bra! Lova att lyssna på mig hela tiden och göra exakt 
som jag säger!” sa morfar strängt.

”Ja, ja, jag lovar!” svarade Dexter.
”Jag kan fjärrstyra svävaren från datorn, men lyfta och 

landa måste du göra själv”, sa morfar.
”Okej, vi förstår allt, C-G!” svarade Tomas utan att 

tveka och tände belysningen i förarkabinen.
”Hallå, Dexter, är du där?” frågade morfar. ”Det är 

bra att Tomas är med, men vi kan inte lita på en APA nu.”
Då gick musten ur Tomas. Han klarade inte av att bli 

kallad apa längre. Han tog av sig hörlurarna och lade 
armarna i kors i protest. Men Dexter hade ingen tid för 
Tomas fasoner nu. För nu var det allvar. ”Okej, morfar! 
Hur gör jag för att starta?” frågade han och blev alldeles 
snurrig när han tittade på alla lysande knappar framför 
sig på svävarens instrumentbräda.

”Spänn fast säkerhetsbältena och lyssna på mig. Gör 
bara exakt som jag säger!” sa morfar.

”Jag lyssnar!” svarade Dexter.
”Tryck på den röda knappen”, sa Tomas.
”Vad? Vad säger du?” frågade Dexter.
”Gör bara som jag säger”, fortsatte Tomas.
”Dexter, vem är det du pratar med? Lyssna på mig nu!” 

sa morfar.
”Allt står ju på checklistan. Jag har redan läst igenom 

den tre gånger medan ni har hållit på och tjafsat”, sa 
Tomas och fnös.

”Tryck på den röda knappen”, sa morfar.
”Ja, jag sa ju det!” sa Tomas.
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”Ha, ha, kolla! Det verkar som om de packar!” skrat-
tade poliserna och pekade på skärmen framför sig, där de 
kunde följa allt som hände i cellen.

”Hallå där! Var ska ni någonstans?” skrattade poliser-
na genom fängelsecellens högtalare.

”Härifrån kommer ni inte förrän Tromsöpolisen från 
Norge hämtar er nästa vecka”, fortsatte de skratta och 
fyllde på sina kaffekoppar.

1897 och 1950 bara suckade och började putsa sina 
skor. De ville ju vara fina när de mötte Kostroff.

*

Så snart morfar fått iväg svävaren med Dexter och Tomas, 
gav sig Måsen iväg för att leta reda på Vallax och dok-
tor Örn. Rex och Maria gick till köket för att förbereda 
middagen.

”Vi håller kontakt via radion, jag är strax tillbaka!” 
ropade Måsen på väg till hissen.

”Ikväll får du din älsklingsmat, Carl-Gustav”, kvitt-
rade Maria innan hissdörrarna stängdes.

Måsen förstod inte hur man kunde tänka på mat i en 
sån här nödsituation. Men morfar gladde sig verkligen 
och slickade sig om munnen när han tänkte på Marias 
middag. Det var jättelänge sen han åt någonting senast. 
Och jambalaya kunde han ju äta precis hur mycket som 
helst av, det var hans absoluta favoriträtt.

”50 minuter kvar till målet!” sa morfar och tittade på 
radarn.

”Kan du se om Kostroffs luftskepp närmar sig?” frå-
gade Dexter.

”Nej, men han använder ju lågflygande plan, precis som 
vi, för att undvika att synas på radarn”, svarade morfar.

Tomas sträckte på sig och suckade. Apa? När de 
kom tillbaka förväntade han sig en ursäkt av morfar. 
Tänk vad morfar skulle skämmas när han fick veta att 
det var Tomas som hade startat svävaren helt på egen 
hand.

Snart nådde svävaren öppningen i bergstaket och steg 
upp ur berget som en drake som sprutade rök ur näs-
borrarna. Men röken kom från den automatiska luckan 
i taket som var till för att dölja svävaren för omvärlden 
när den lämnade Örnnästet. Man kunde ju aldrig vara 
för säker, framför allt inte nu när det fanns en misstänkt 
spion vid Örnnästet.

Både Dexter och Tomas kände hur det pirrade till 
i kroppen när de möttes av den milsvida utsikten från 
Örnnästets bergstopp. 

Så snart den hemliga luckan i bergstaket hade stängts 
under dem ropade morfar: ”Håll i er, nu kör vi!” och 
svävaren sköt iväg som ett pistolskott i full hastighet i 
riktning mot Svalbardspolisen.

”Ooouuh, yippieeee!” skrek Dexter och sträckte upp 
händerna.

”Woooouuuuu!” skrek Tomas, och satt helt hoptryckt 
i sin stol. ”Eeeeeh …”, fortsatte han, ”… j-j-ag är ju  
b-b-ara en apa, j-jag v-v-ill inte vara m-med om det här!! 
J-jag är s-ss-sss-skapad för att vara i djungeln, inte i luf-
ten.” All Tomas kaxighet var som bortblåst.

*

Vid Svalbardspolisen hade 1897 och 1950 redan packat 
ihop sina saker. De hade äntligen fått av sig sina ping-
vindräkter och vikt ihop dem i fina högar inne i fängelse - 
cellen.
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”Nej, det är för farligt!” sa Måsen till doktor Örn, med 
andan i halsen.

”Vi har inget val! Det är enda sättet att hinna före 
Dexter till Svalbard.”

”Vi måste göra det!” sa Vallax bestämt.
”Det är helt och hållet på er egen risk”, sa Måsen till 

slut motvilligt och tog upp sin kommunikationsradio.
”Måsen till C-G, Måsen till C-G. Vallax och doktor 

Örn planerar att ta robotflygarna till Svalbard! Kom.”
”C-G till Måsen. Men de är ju inte säkerhetstestade 

ännu! Kom.”
”Det spelar ingen roll, vi har inget val. Det är enda sät-

tet att hinna fram i tid! Kom”, sa Vallax som ryckt åt sig 
kommunikationsradion från Måsen.

”Okej, men se till att jetmotorn inte blir överhettad! 
Kom”, svarade morfar.

”Okej, det är uppfattat. Klart slut”, flämtade Måsen 
och tog tillbaka radion. Språngmarschen hade tagit på 
krafterna, särskilt för Måsen, som ju led av sin diabetes.

”Klart slut”, sa morfar.
Snart var Vallax och doktor Örn framme vid hangaren. 

Måsen sprang efter och kippade efter andan. Så fort han 
återhämtat sig gick de mot ett sidorum som låg undan-
skymt i främre änden av hangaren, precis bakom platt-
formen där tornraketen stod parkerad. 

Måsen öppnade en liten lucka och tryckte på en knapp, 
varpå väggen öppnade sig och avslöjade en pansardörr. 
Måsen knappade in en kod på en liten display som satt 
mitt på dörren, och dörren sköts omedelbart åt sidan.

Inne i rummet fanns olika farkostuppfinningar, som 
ännu inte hade säkerhetstestats. Säkerhetstestningen tog 
oftast flera veckor, och eftersom de alltid hade så mycket 
att göra vid Örnnästet, stod de flesta uppfinningarna kvar 

”Vad ska jag göra?” frågade Dexter.
”Ingenting. Jag styr svävaren härifrån! Luta er tillbaka 

nu, så hörs vi när ni närmar er Svalbard.”
”Men du kanske kan tacka mig i alla fall?” sa Tomas, 

som verkade ha kommit över flygskräcken.
”Ja, tack Tomas, bra jobbat!” sa Dexter och log, när 

han tänkte på att det ju faktiskt var Tomas förtjänst att 
de lyckades få iväg svävaren från Björnön. ”Men varför 
blev du så rädd nu, men inte förra gången, när du körde 
luftglidarna från luftskeppet?”

”Ja, men det var ju helt annorlunda. Då var det jag 
som styrde. Nu styrs vi från en dator nere i en grotta!” 
svarade Tomas så tufft han kunde, för lite pinsamt var det 
ju faktiskt.

”Det är ingen fara Tomas … Morfar brukar säga att 
’alla är små på insidan’,” sa Dexter och log.

”Vad menar du?” frågade Tomas oförstående.
”Det är helt okej att vara rädd, Tomas. Jag tycker inte 

mindre om dig för det! Jag är också rädd jätteofta. Det 
spelar ingen roll hur tuffa vi försöker vara på utsidan, för 
på insidan är vi ju alla lika små i alla fall!” sa Dexter och 
tog Tomas hand.

”Eeh, hmm, jag var jätterädd att vi skulle krascha. Det 
var verkligen inte kul!” sa Tomas.

”Såja, det är ingen fara. Det är över nu!”
Samtidigt hittade Måsen Vallax och doktor Örn, 

som precis höll på att avsluta dagens lektioner med 
Vithattarna.

Så fort Måsen informerat om läget, släppte de allt och 
skyndade sig iväg. De kunde för allt i världen inte förstå 
hur man kunnat släppa iväg Dexter ensam med svävaren. 
De rusade därför så fort de kunde till hangaren, där de 
genast satte igång med sin räddningsplan.
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*

Samtidigt närmade sig Kostroffs jetflygare Svalbards-
polisen, och det var bara en fråga om minuter ifall 
Kostroffs Svarthattar skulle hinna fram före Dexter och 
Tomas.

 

i flera år innan de flyttades ut i hangaren och slutligen 
togs i bruk.

Härinne stod en rad med robotflygare, ett slags ro-
botliknande rustningar. De såg nästan ut som såna där 
riddarrustningar man kan se på gamla slott eller museer. 
Men robotflygarna var mer fyrkantiga och hade en stor 
låda på ryggen.

”Är ni säkra på att ni vill göra det här?” frågade Måsen.
”Vi har inget val. Robotflygaren är enda möjligheten 

att hinna fram till Svalbard före Dexter och Tomas. Vi 
måste ta risken”, svarade doktor Örn och tryckte på en 
knapp på robotflygaren, som omedelbart öppnades och 
delade sig mitt itu. ”Måsen, hjälp mig att stänga” sa hon 
och tog av sig jacka och skor och klev in i robotflygaren.

Medan Måsen hjälpte doktor Örn, hoppade Vallax in 
i den andra robotflygaren. Måsen stängde och aktiverade 
robotflygarna, och de formade sig efter Vallax och dok-
tor Örns kroppar. Lådan på ryggen vecklade ut sig och 
blev en jetmotor och det började lysa lampor överallt på 
robotkroppen. Måsen öppnade dörren och tog på sig ett 
par hörlurar.

”Kom nu, skynda er till uppskjutningsplatsen!”
Vallax och doktor Örn hörde Måsen genom en radio-

mottagare i robotflygarens hjälm. De försökte ta några 
steg med robotkroppen, men fötterna var jättetunga och 
det kändes konstigt.

”Släpp alla tankar på att ni är inne i en robotkropp. 
Låtsas att det är er egen kropp, så kommer det att gå 
bra!” sa Måsen.

Doktor Örn försökte göra som Måsen sa och då gick 
det genast bättre. Hon skyndade sig till uppskjutnings-
platsen. Vallax följde efter med tunga steg.
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”1 – 2 – 3! Tryck in knappen!” Och på Måsens signal 
tryckte doktor Örn in startknappen på sin vänstra hand 
och väntade 1, 2, 3, 4, 5 sekunder, varpå det sprakade 
till och ”Poff!!” så sköt hon iväg i höjden och försvann 
blixtsnabbt ut genom bergstaket.

Vallax rös till när han såg hur snabbt doktor Örn 
flög iväg, och det började pirra i hans mage. Han ång-
rade sig och ville ta av sig robotdräkten, men det var 
för sent …

”Kom igen nu, Vallax! Vad väntar du på?” skrek 
Måsen.

Efter en stunds tvekan tittade Vallax upp mot bergs-
taket och bet ihop, innan han till slut tryckte motvilligt på 
knappen och väntade fem sekunder. ”Poff!!” sa det, och 
så sköt han också iväg i höjden och försvann. Måsen stod 
ensam kvar och torkade svetten ur pannan.

”Hallå, hur gick det?” ropade Måsen i kommunika-
tionsradion, men det var helt tyst. Måsen blev orolig. 
Robotflygarna är ju inte säkerhetstestade, tänkte han och 
skakade radion upp och ner i hopp om att det bara var 
radion det var fel på. Men så plötsligt sprakade det till i 
radion. 

”Allt är bra, men det är varmt som i en bastu härinne!” 
sa Vallax.

Tack och lov! tänkte Måsen och pustade ut.
”Ja, det är jättevarmt. Går det inte att få det svalare på 

något sätt?” frågade doktor Örn. ”Hur långt är det kvar 
till Svalbard? Stämmer informationen på skärmen? Det 
står 30 minuter.”

Inne i robotflygarens huvud, som påminde om en ast-
ronauthjälm, fanns en inbyggd dator, som styrde två dis-
playskärmar på vardera sidan om hjälmens glas. När man 
hade hjälmen på sig kunde man se en karta över var man 

39. Ingen rädd liten unge!
”1 – 2 – 3! skrek måsen i kommunikationsradion och 
pekade upp mot det öppna bergstaket i hangaren, men 
Vallax och doktor Örn stod kvar.

”Det funkar inte!” svarade doktor Örn. ”Det måste 
vara något fel.”

”Jag trycker och trycker men det händer ingenting”, 
sa Vallax.

”Vänta”, sa Måsen och sprang bakom robotflygarna 
och försökte hitta felet. ”Aah, förlåt, jag glömde ju säker-
hetskopplingen!” utbrast han och fällde genast ner en spak 
på robotflygarnas baksida och återgick sedan till sin ur-
sprungliga position, cirka fem meter från Vallax och dok-
tor Örn. Om man stod för nära riskerade man ju att brän-
na sig på elden från jetmotorn, när robotflygarna startade.

”Okej, är ni beredda?” frågade Måsen.
Doktor Örn och Vallax nickade med sina tunga 

robothuvuden.
”Doktor Örn startar som planerat, och Vallax väntar i 

tio sekunder”, sa Måsen och tittade på sin klocka.
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”Ja, och det ligger ju i Asien, som täcker ungefär 30 %, 
alltså en knapp tredjedel av jordens landyta”, fortsatte 
Tomas.

Dexter började bli irriterad på Tomas. Han var ju pre-
cis som lärarna i skolan, som alltid skulle ta död på all 
fantasi med oändliga fakta.

”Äsch, det spelar ingen roll! Vi tar först Afrika och hit-
tar din familj, och sen tar vi resten av världen”, sa Dexter. 
Han blev arg när han tänkte på skolan.

”Förresten, jag tänker se till att alla barn får samma 
rättigheter som vuxna!” fortsatte han. ”Ingen ska tvinga 
barn att gå i skolan och ingen ska få förbjuda barn att 
göra vuxna saker!”

”Och jag tänker se till att apor får samma rättigheter 
som människor! Ingen ska få kalla mig apa längre!” sa 
Tomas och la armarna i kors.

Så där höll de på och blev så upphetsade kring allt de 
skulle ändra på, så att de helt och hållet glömde bort vart 
de var på väg och varför. Snart hoppade de upp och ner 
tillsammans och trallade: ”Vi ska förändra världen, vi 
ska förändra världen, vi ska förändra världen, la-la, la-la, 
laa-laa …”

Men till slut stannade Dexter upp, tittade ner i golvet 
och sa skamset: ”Tomas, om ingen stoppar Kostroff så 
finns det snart ingen värld längre.”

Det blev tyst. Tomas blev bekymrad. Han tänkte länge, 
länge och tittade på Dexter och sa:

”Du har rätt, Dexter, först stoppar vi Kostroff och sen 
hjälper vi alla apor.”

”Och alla barn”, tillade Dexter.
Längre än så kom de inte i sin diskussion, för plötsligt 

knastrade det till i hörlurarna och morfars röst hördes i 
andra änden.

befann sig och en GPS, som angav färdmålet, hastigheten 
och hur långt det var kvar.

Alla tre kunde höra varandra genom Måsens radio, 
som var kopplad till robotflygarnas huvud.

”Ja, ja, vänta!” svarade Måsen, glad och lättad över att 
ha kontakt med sina vänner igen. ”Jag försöker få igång 
ventilationen! Känns det bättre nu?”

”Ja, tack! Nu blev det svalare”, svarade doktor Örn. 
”Men hur långt har vi kvar?”

”Det är 30 minuter kvar med den hastighet ni har just 
nu, 800 km i timmen”, svarade Måsen.

*

Samtidigt hade Dexter och Tomas kommit halvvägs 
mot målet och började känna sig riktigt hemmastadda i 
svävaren.

Nu när fokus inte längre var på själva flygturen – det 
gick ju inte att göra så mycket annat än att bara sitta och 
vänta – så började Dexter och Tomas prata om annat. 
Snart började de fantisera om alla hemliga uppdrag de 
skulle åka på tillsammans.

”Afrika”, sa Tomas.
”Ja, ja, vi ska åka dit! Men sen, Tomas, tänk dig att vi 

ska åka ut i hela världen. Afrika är ju bara en liten del”, 
sa Dexter.

”En femtedel”, svarade Tomas.
”Vad?” frågade Dexter.
”Jo, Afrika täcker ungefär 20 %, alltså en femtedel 

av jordens landyta. Om det inte vore för Asien, så skulle 
Afrika vara den största världsdelen”, sa Tomas stolt. Det 
var ju hans hemkontinent de pratade om.

”Jag vill till Kina och Indien”, sa Dexter.
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”Ja, men det var ju en timme sen”, svarade 1740.
”Man ska inte äta mer än var tredje timme. Om man 

äter hela tiden får man hål i tänderna”, sa 1812.
Men innan 1740 hann svara körde robotflygarna med 

doktor Örn och Vallax förbi Kostroffs jetflygare.
”Vad var det där?” frågade Vallax och anropade Måsen.
”Det är Kostroff! Ni måste skynda er!!” skrek Måsen. 

”Gör klart för landning. Ni är framme när som helst nu!”
”Vad var det där?” frågade 1812 och 1740 samtidigt.
”Jag vet inte, men det är nog i alla fall ingen nöjes-

flygning. Det är säkert gubben som är i farten. Meddela 
genast Kostroff!” sa 1812 och förberedde jetflygaren för 
landning.

Robotflygarna och Kostroffs jetflygare landade exakt 
samtidigt utanför Svalbardspolisen, och det blev ett väl-
digt liv inne på poliskontoret. Poliserna greps av panik 
och satte kaffet i halsen när de tittade ut genom fönstret 
och såg de två robotarna och klungan med beväpnade 
Svarthattar närma sig polishuset.

De slog genast larm, drog på sig sina polisuniformer 
och ställde sig vid ingången och siktade med pistolerna 
mot ytterdörren. De skakade av rädsla så mycket att pi-
stolerna nästan trillade ur händerna på dem. 

”Det är slut! Det är ute med oss! Vad ska vi göra?” 
skrek de i mun på varandra.

1897 och 1950 fnissade för sig själva. De stod och vän-
tade vid celldörren, precis som två lydiga skolpojkar, som 
väntar på att få säga hej då till sin mamma innan de ska 
gå till skolan. Men det var snart färdigfnissat, för plöts-
ligt skakade hela polishuset till som av en jordbävning, 
vilket fick poliserna att skrika ännu högre.

Det var svävaren, som landade på taket med Dexter 
och Tomas.

”Hallå, Dexter! Hör du mig?”
”Morfar!” sa Dexter och tog på sig hörlurarna.
”Ni närmar er Svalbard. Gör er klara för landning!” sa 

morfar med skarp och pipig röst. ”Det är bara fem minu-
ter kvar till Svalbardspolisen.”

Morfar höll samtidigt ett öga på doktor Örn och 
Vallax, som också började närma sig målet.

”Vad ska jag göra?” frågade Dexter förtvivlat. Plötsligt 
kände han sig inte så vuxen och kaxig längre.

”Lugn, Dexter, gör bara så här”, sa Tomas och hark-
lade sig och började läsa instruktionerna på checklistan.

”Nej, Tomas, inte nu!” skrek Dexter och suckade. Att 
landa svävaren var en sak, men det viktigaste var ju att 
ta tillbaka morfars ritningar från Svarthattarna. Det ver-
kade inte Tomas förstå. Han ville bara lyfta och landa 
svävaren. För honom verkade allt bara vara en lek. Men 
nu var det allvar!

Dexter var så nervös att han inte visste vad han skulle 
ta sig till. Nu VAR det verkligen allvar. Tänk om Kostroff 
redan var där? Tänk om det var för sent?

*

Samtidigt flög Kostroffs jetflygare in över Svalbard och 
sänkte farten.

”Vi är framme, förbered vapnen”, sa nummer 1812 
bakom styrspakarna. Det blev genast liv och rörelse inne 
i jetflygaren. De åtta Svarthattar som satt bakom spän-
de av sig sina säkerhetsbälten och plockade ner varsitt 
avlångt, tjockt stålrör från ett vapenskåp längst bak i 
jetflygaren.

”Jag är hungrig”, sa nummer 1740.
”Igen? Du åt ju ett helt sexpack munkar!”
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”Dexter titta!” skrek han.
Det kändes precis som om Dexter hade hoppat in i en 

Agent Rex-film när han såg de stora robotarna! Först 
blev han vettskrämd, men snart tog han mod till sig och 
knöt nävarna. Han bet ihop tänderna och sa till sig själv:

”Nej, Dexter Olsson! Du är ingen rädd liten unge!! Du 
kan, du kan, du kan!” 

Och plötsligt tog han sats och nästan flög ut från svä-
varen, precis som en superhjälte. Tomas följde efter, för-
undrad över Dexters nyvunna mod, för han ville ju inte 
vara sämre själv.

Dexter fäste blicken på Svarthattarna och kände hur 
det kokade inom honom av ilska. Det enda viktiga var 
att rädda morfars ritningar. Allt annat kändes menings-
löst. Det var nästan som om Dexter och Tomas fick nå-
gon sorts övernaturlig styrka av tanken på att världens 
öde vilade på deras axlar. På något konstigt sätt kände de 
sig oövervinnerliga, där de stod på hustaket tillsammans, 
precis som Tarzan och hans apa Cheeta, innan de kastade 
sig ut från sin trädkoja för att svinga sig fram mellan lia-
nerna i djungeln.

”Kom igen nu, Tomas, på dem!” skrek Dexter, fast han 
egentligen inte visste hur det skulle gå till.

”Kom, Dexter! Sätt dig på min rygg!” sa Tomas utan 
att tveka. ”Jag är van vid sånt här.”

Dexter skakade först på huvudet, men satte sig till slut 
motvilligt på Tomas rygg. Tomas klättrade nedför hus-
väggen med Dexter på ryggen, snabbt och enkelt, precis 
som om han aldrig gjort något annat. På ett ögonblick 
var de nere på marken. Robotflygarna och Svarthattarna 
kom emot dem i våldsam fart.

”Dexter!” skrek Vallax inifrån robotflygaren, men 
ljudet som kom ut på andra sidan lät som ett monster. 

Nu skrek även 1897 och 1950 förtvivlat: ”Jord-
bävning!!” och höll om varandra så hårt de kunde av 
rädsla. Men så snart de trodde att faran var över släppte 
de taget om varandra och fnös till. De ville ju inte känna 
sig som några småungar. Nej! De var stora och modiga 
Svarthattsagenter, som snart skulle bli mottagna som 
hjältar av Kostroff!

”Jag sa ju att du skulle …”, sa Tomas, som gärna ville 
kommentera Dexters kraschlandning med svävaren på 
Svalbardspolisens tak, men han hann knappt öppna mun-
nen förrän Dexter fräste till. Han var riktigt trött och ir-
riterad på Tomas nu.

”Sluta nu, jag orkar inte mer!” suckade Dexter. ”Vi 
landade ju i alla fall oskadda! Vad spelar det för roll om 
man landar på marken eller på ett tak? Huvudsaken är 
väl att man landar!?”

”Är allt okej, Dexter! Är ni oskadda? Gick det bra?” 
frågade morfar i kommunikationsradion.

”Ja, ja”, svarade Tomas genast. ”Vi landade bra, men 
Dexter …”

”Äsch …”, avbröt Dexter återigen och knuffade undan 
Tomas, ”… allt är bra morfar, vi är framme och vi är 
oskadda.”

Tomas knuffade tillbaka, satte armarna i kors och ville 
säga något till sitt försvar, men morfar hann före:

”Bra jobbat! Vallax och doktor Örn är redan på plats. 
Kan ni se dem?”

Tomas suckade. Han var trött på att andra tog åt sig 
äran för hans arbete, men det han fick se när han tittade 
ut genom fönstret gjorde att han glömde bort allt annat. 
Robotflygarna kom springande så att marken skakade 
under deras blytunga fötter, och klungan med Svarthattar 
följde efter dem hack i häl. 
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sina granater mot Vallax och doktor Örn, som genast föll 
omkull som käglor.

”Ha, ha! Där satt den!” skrek 1812 och gav tecken till 
de andra. ”Kom igen nu! Mot poliskontoret!”

Svarthattarna rusade fram som en svart tornado mot 
poliskontoret.

”Hur gick det? Vallax! Örn! Hallå, svara!” skrek 
Måsen förtvivlat i radion. Men det var helt tyst, det bara 
brusade. Måsen kallsvettades.

Men i samma sekund hörde han Vallax röst: ”Jag är 
här, det är ingen fara! Robotflygarnas pansar klarade 
smällen!”

”Tack och lov!” svarade Måsen och torkade svetten ur 
pannan.

Vallax och doktor Örn ställde sig upp och hann precis 
bilda en mur framför poliskontoret innan Svarthattarna 
nådde fram. Svarthattarna laddade återigen sina vapen, 
men denna gång satte Vallax och doktor Örn igång det 
extra magnetfältet.

Ett ljusblått sken omslöt nu robotflygarna, och när 
Svarthattarna avfyrade sina skott studsade granaterna 
bara tillbaka och landade en bit bakom dem, där de slut-
ligen exploderade. Svarthattarna föll ihop medvetslösa av 
tryckvågen från sina egna granater.

”Bra jobbat!” skrek Måsen, och Vallax och doktor Örn 
gjorde en ”high five” med varandra.

Inne på poliskontoret höll Dexter och Tomas förtvivlat 
på att förklara för de vettskrämda poliserna att:

1. Världens framtid stod på spel
2. robotarna var snälla, samt att
3. Tomas var en smart, talande apa

Vallax hade nämligen glömt att stänga av röstförvränga-
ren, så hans röst brummade som mullrande åska. Men 
monsterrösten hade motsatt effekt på Dexter. I stället för 
att bli rädd blev han nu ännu modigare och hoppade upp 
på roboten och började slå den på magen.

”Vallax, stäng av röstförvrängaren!” skrek Måsen, 
som följde allt som hände via robotflygarens inbyggda 
kamera. ”Dexter förstår inte att det är ni! Vrid på ratten 
på vänster sida om hjälmen!”

Vallax följde Måsens instruktioner och rösten blev ge-
nast normal igen.

”Dexter, sluta, sluta! Det är ingen fara, det är jag – 
Vallax!” och nu hörde Dexter att det var Vallax.

”Vad gör du här?” frågade Dexter.
”Vi har inte tid med frågor nu. Gör bara som jag säger! 

Spring in på poliskontoret med Tomas och ta ritningarna 
från Svarthattarna, så tar jag och doktor Örn hand om 
det här!” svarade Vallax och tittade bakåt på den svarta 
klungan som närmade sig.

”Hur då?” frågade Dexter, men insåg genast hur löjligt 
det lät och sprang genast iväg med Tomas till poliskonto-
ret. Han VAR ingen rädd liten unge längre!

Svarthattarna laddade sina vapen och siktade mot ro-
botflygarna. Vallax och doktor Örn ställde sig framför 
poliskontoret som en ogenomtränglig stenmur.

”Slå på det extra magnetfältet!” anropade Måsen. 
”Robotflygarna är skottsäkra, men jag är inte säker på 
att ni klarar Svarthattarnas granater.”

”Granater?” utbrast doktor Örn förskräckt.
”Ja, granaterna från Svarthattarnas minibazookor kan 

spränga hål på nästan vad som helst. Gör bara som jag 
säger! Skynda er nu!” svarade Måsen.

Men det var redan för sent. Svarthattarna avfyrade 
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”C-G, jag har vant mig vid det mesta vid det här laget, 
men en talande apa? Där går gränsen”, sa Tummas och 
skakade på huvudet.

”Världens framtid står på spel!! Gör bara som jag säger, 
oavsett alla dumma apor i hela världen!” skrek morfar så 
högt att alla på hela polisstationen kunde höra, innan sam-
talet bröts och det började brusa i Tummas hörlurar. Han 
skakade på huvudet och tittade oförstående på Dexter.

”Vad menar han med ’världens framtid’?”
”Ja, det var ju precis det jag försökte förklara!” sa 

Dexter och blängde argt på Tummas. Nu skulle Tummas 
äntligen lyssna på Dexter och förstå att han inte var nå-
gon dum liten unge.

Nu var måttet rågat för Tomas. Han orkade inte bli 
kallad för apa en enda gång till. Han vände och gick mot 
ytterdörren. 

”Nej, Tomas! Kom tillbaka, jag behöver din hjälp!” ro-
pade Dexter förtvivlat. ”Morfar menade inte dig. Han sa 
fel. Du vet ju att du inte är dum, Tomas, så sluta upp med 
det där! Minns du hur du vann över alla i schack? Någon 
som är dum skulle aldrig klara det! Vi är ju ett team du 
och jag. Minns du inte alla uppdrag vi ska ut på tillsam-
mans, Afrika och sen hela världen?”

Poliserna tittade förstummat på Tomas. De kunde inte 
sluta stirra. Men anledningen denna gång var inte att han 
var en talande apa. Det var ordet ”schack” som ekade 
i polisernas öron. Med tanke på hur lite som hände vid 
Svalbardspolisen, så var det två saker poliserna verkligen 
behärskade: a) fika och b) schackspel.

”Eeeh, kan du spela schack?” frågade till slut en av 
poliserna och stirrade på Tomas.

Tomas blev genast på lite bättre humör men var osäker 
på hur han skulle hantera situationen. 

Men det spelade ingen roll hur mycket Dexter och 
Tomas stod på sig. Poliserna, som förvisso var tacksam-
ma över att ha blivit räddade, vägrade lyssna. De var i 
stället helt övertygade om att Tomas rymt från ett zoo 
och att Dexter var ett barn som kommit bort och var 
utsatt för fara.

Räddningen kom när polisradion knastrade till, och 
en välbekant röst hördes i bakgrunden. Det var mor-
far! Polischefen, som hette Tummas (ett vanligt namn 
på Färöarna, Tummas hemort) gick genast till polisra-
dion för att svara. Han var god vän till morfar sedan 
länge.

”C-G! Vad bra att du ringer! Det är kaos här. Vi har 
precis blivit anfallna av ett gäng beväpnade Svarthattar 
men robotarna räddade oss”, sa Tummas och satte på sig 
sina polisradiohörlurar.

”Ja, ja, jag vet. Det är ingen fara, det är bara Vallax och 
doktor Örn!” svarade morfar. ”Vi har en nödsituation, 
och ni måste hjälpa oss!”

”Är ni i en nödsituation? Jag trodde att vi var det!” sa 
Tummas förvånat. ”C-G, jag är alltid redo att hjälpa min 
gamle vän. Men säg mig, känner du den här lilla ungen 
och apan?” fortsatte Tummas och pekade på Dexter och 
Tomas, som skruvade på sig irriterat, för de tyckte ju inte 
om att bli kallade vare sig unge eller apa.

”Ja, ja, han är mitt barnbarn, Dexter, och Tomas är helt 
ofarlig”, svarade morfar så övertygande han kunde.

”Tomas? Du börjar bli gammal kompis … det är ju 
jag som är Tummas, och nej, jag är inte farlig”, skrattade 
Tummas. Tomas och Tummas uttalas nämligen likadant.

”Vi har inte tid nu, Tummas. Jag menar allvar. Jag me-
nar apan. Han heter To-o-o-mas! Visa genast Dexter och 
To-o-o-mas till de två fångarna”, sa morfar otåligt.
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Men det var ingen vacker syn som mötte dem. 1897 hade 
nämligen råkat ut för något som är mycket vanligt när 
man blir vettskrämd.

 

Han skruvade på sig lite och sa: ”Njaaa, eh, jag vann 
faktiskt inte alla partier. Det blev några remier också. Jag 
har inte godkänt den där förlusten ännu, jag skulle vunnit 
egentligen …”

”Äsch, det där får ni prata om sen!” sa Dexter irriterat. 
”Ta oss till fångarna nu!”

”Kom!” sa Tummas och förde Dexter och Tomas till de 
tillfångatagna Svarthattarna.

1897 och 1950 skrattade inte längre. De hade hört 
allting och väntade med fruktan och bävan på vad som 
skulle hända nu. Varför var det ingen som kom och räd-
dade dem?

Tummas öppnade en liten lucka på dörren till fängel-
secellen. ”Försök inga trick, nu!” sa Tummas till Svart - 
hattarna.

”Ni har ingen chans! Vi blir snart hämtade härifrån och 
har ni tur så klarar ni er med livet i behåll!” svarade 1950 
så självsäkert och tufft han bara kunde inifrån cellen.

”Det tror jag inte. Era kompisar verkar sova gott där-
ute!” sa Vallax, som nyss klivit in på polisstationen till-
sammans med doktor Örn, efter att ha frigjort sig från 
robotflygarna och dubbelkollat att Svarthattarna utanför 
inte längre utgjorde något hot.

”Vallax!” ropade Dexter och hoppade upp i hans famn.
”De sover allihop därute. De ligger hoppackade i en 

stor hög. Vi tänkte göra det enkelt för polisen att skyffla 
in dem till er, så att ni får lite sällskap”, fortsatte Vallax 
och skrattade.

”Vi har inga kompisar, och vi Svarthattar behöver inget 
sällskap!” sa 1950 barskt, men inombords darrade både 
han och 1897 av rädsla. 

Tummas låste upp celldörren. Alla poliser höjde sina 
vapen och siktade mot dörren när den sakta öppnades. 
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”Synd?” sa Tomas förvånat, för han hade just nu en 
stark lust att ge igen för alla år han suttit inlåst i buren 
uppe i Kostroffs luftskepp.

”Om jag hade kissat på mig på golvet i Kostroffs luftskepp, 
skulle Svarthattarna ha sprutat iskallt vatten på mig i minst 
en halvtimme!” fortsatte Tomas och blängde argt på 1897.

1897 och 1950 hajade till. De hade ju själva blivit ut-
satta för samma typ av tortyrmetoder hos Kostroff och 
visste därför precis vad Tomas menade.

”Äsch, sluta nu, Tomas. Glöm inte varför vi har kom-
mit hit!” sa Dexter och gick fram till Svarthattarna.

”Fram med ritningarna! Erkänn att ni stal morfars rit-
ningar!” sa Dexter och satte händerna i midjan för att se 
så vuxen och tuff ut som möjligt.

Men Svarthattarna var tysta. De sa inte ett knyst.
”Fast nu var ju du ganska tuff, Dexter?” sa Tomas. 

”Var det inte du som sa att man skulle vara snäll?”
”Ååh, Tomas, sluuuta nu!” suckade Dexter uppgivet.
”Vi har inte tid att leka mer nu. Fram med ritning-

arna! Det tjänar ingenting till att kämpa emot. Ge oss 
pappren så släpper vi er sen”, sa doktor Örn och stir-
rade på Svarthattarna så ilsket hon bara kunde. Men 
Svarthattarna sa fortfarande ingenting.

”Äsch, låt dem stanna här hos oss”, sa Tummas. ”De blir 
ju perfekt isbjörnsmat! Jag tror att isbjörnarna är trötta på 
munkar vid det här laget. Vi brukar ju kasta några torra, 
överblivna munkar åt dem, när de springer omkring och 
vrålar utanför poliskontoret. Men egentligen är ju munkar 
rentav skadligt för isbjörnar. Det har Pipaluk sagt”, fort-
satte Tummas och blinkade åt Vallax och doktor Örn.

Han menade ju inte allvar utan ville bara skrämma 
Svarthattarna lite grann.

”Pipaluk? Känner du doktor Pipaluk?” frågade Dexter.

40. Operation Kittling
”blääh, vad äckligt!” sa Tomas och pekade på pölen 
på golvet i fängelsecellen.

1897 visste inte vad han skulle tänka eller säga, så 
han sa bara: ”Mamma … mamma”, och tittade ner i 
golvet. 1950 suckade och vände sig bort. Det verkade 
inte vara första gången 1897 var med om denna pin-
samhet. Med tanke på att Svarthattarna inte hade någon 
mamma var det dock lite märkligt att 1897 sa just ordet  
”mamma”.

Men detta var ännu en av Kostroffs elakheter. Han 
brukade ljuga för Svarthattarna och säga att de hade en 
mamma som de skulle få träffa om de lyckades med alla 
uppdrag. 

”Jag är inte din mamma!” sa Tomas, men Dexter lyfte 
genast handen och tillrättavisade honom.

”Sluta, Tomas, det är ju synd om honom! Och tänk på 
att de bara är två! Vi är ju många fler. Det är inte rättvist. 
Den som är starkare måste alltid vara snäll!” sa Dexter 
och räckte 1897 en handduk.
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1950 – ägaren till leksaksormen – försökte hålla mas-
ken, men även i hans hjärta var det något som stack till. 
Det är ännu oklart exakt vilket syfte ormen tjänade, men 
det var uppenbart att 1950 hyste känslor för den.

Dexter och Tomas gick fram och tittade på de andra 
sakerna. Medan Dexter tog på sig glasögonen lyckades 
Tomas trassla in sig i repet och snubblade så att tablett-
burken åkte i golvet, och snart var hela golvet fyllt med 
ovalformade tabletter i regnbågens alla färger.

”Wow, allt blir jätteljust i de här glasögonen! De är 
säkert till för att ha på natten”, sa Dexter.

”Undrar vad repet är till för?” frågade Tomas och stöna-
de. ”Och alla tabletter, är det någon sorts medicin … eller?”

”Vi har inte tid med det här! Vad är det ni letar efter 
egentligen?” frågade Tummas och kliade sig i huvudet. 
”Det här är allt vi kan hitta, det finns inget annat …”, fort-
satte han, men hejdade sig genast. ”Jo, just det, vi har ju 
deras vapenbälten också, som vi tog hand om och låste in.”

”Hämta genast hit dem!” sa doktor Örn.
Tummas vinkade till en av poliserna, som sprang iväg 

och strax kom tillbaka med två svarta bälten fyllda med 
konstiga runda och avlånga metallföremål.

Doktor Örn gick fram och granskade bältena och 
plockade loss föremålen, ett efter ett. De satt fast i någon 
form av hårda plasthylsor. Det var samma saker i båda 
bältena:

1.   Ett svart avlångt rör
2.   En svart kula

3.   Ett silverfärgat rör
4.   En silverfärgad kula

5.   En fyrkantig liten låda

”Ha, ha, vem känner inte Pippi? Han är ju vårt enda 
hopp häruppe, om man blir sjuk. Oavsett om man är 
människa eller djur, så finns det ingen sjukdom som Pippi 
inte klarar av!” skrattade Tummas.

Dexter nickade instämmande. Han mindes ju hur 
Pipaluk lyckats få liv i morfar, trots att allt hopp var ute.

”Pippi tog hand om isbjörnarna när de fick ont i ma-
gen och tandvärk efter munkarna, och sedan dess ger vi 
dem inte något annat än rått kött, så det passar ju bra”, 
sa Tummas och vände sig mot Svarthattarna.

De rörde inte en min. De stod som förstenade.
”Vi har inte tid med sånt här”, sa doktor Örn. ”Ni 

bestämmer själva hur svårt eller hur lätt det här ska bli, 
men en sak är i alla fall säker: vi kommer inte att lämna 
Svalbard utan C-G:s ritningar!”

På Tummas order gick två poliser fram och visiterade 
Svarthattarna från topp till tå. En efter en plockade de 
fram de konstigaste saker ur Svarthattarnas fickor och la 
dem på golvet så att alla kunde se:

1.   Ett genomskinligt rep, 
som aldrig tog slut

2.   Ett par jättesmala solglasögon
3.   En tablettburk
4.   En leksaksorm

5.   En liten nallebjörn (!)

Dexter och Tomas gapskrattade och pekade på nallebjör-
nen och leksaksormen. Ägaren till nallebjörnen – 1897 
– vred på sig och grimaserade. För honom var det ju allt 
annat än kul. Det var hans favoritbjörn, och den enda 
som kunde ge honom tröst mot Kostroffs elakheter. 
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”… de, de-de har säkert ritningarna och är på-på väg 
tillbaka”, stammade Svarthatten och började kallsvetttas.

”Idiot!” skrek Kostroff. ”Våra mannar misslyckades, 
och jag har redan beordrat polisen i Norge att ta hand 
om situationen.”

”Okej, jag förstår … okej, det blir bra … okej”, sva-
rade Svarthatten och stängde av videoöverföringen.

*

”Vad är det där för någonting?” frågade Dexter.
”Jag har ingen aning, och jag är inte säker på att jag vill 

veta det heller”, svarade doktor Örn. ”Men nu måste vi 
säkerställa att Svarthattarna här inte har fått tag på någon 
av C-G:s ritningar. Jag börjar få en dålig känsla i magen.”

”Vadå, har du ätit något dåligt?” frågade Tomas.
Doktor Örn suckade och tittade på Dexter. Även dok-

tor Örn började tröttna på Tomas frågor nu.
”Nej, jag menar att jag börjar få en olustig känsla i 

kroppen. Vem vet vad Kostroff planerar härnäst? Kanske 
har han skickat hit en ny patrull med Svarthattar. Vi mås-
te ta oss härifrån så snart vi kan”, sa doktor Örn och tit-
tade på Vallax, som nickade instämmande.

Men Tomas var inte särskilt orolig. Han var re-
dan i full färd med att undersöka de andra föremålen i 
Svarthattarnas vapenbälten.

”Hur öppnar man det här?” frågade Tomas och lyfte 
upp ett av de silverfärgade rören.

”Nej, sluta med det där!” skrek doktor Örn. ”Det kan 
vara farligt! Man vet aldrig med främmande vapen!” 
Men det var för sent. Tomas hade redan tryckt på den 
lilla knappen längst ner på röret, och det sprutade eld 
rakt upp i taket.

Tomas, som äntligen lyckats trassla sig ur repet, gick också 
fram och undersökte föremålen. Kulorna var ett mysteri-
um. De verkade inte gå att öppna. Kanske var de bomber, 
som exploderade när man kastade dem mot marken?!

Dexter försökte öppna den lilla lådan, men det var 
omöjligt. Vallax försökte också, men locket på lådan satt 
som sten.

”Få hit den där”, sa Tomas och tog tag i lådan, men 
den slant mellan hans långa fingrar och flög upp i luften 
och seglade långsamt mot golvet.

”Ta skydd!” skrek Vallax. ”Det kan vara en bomb!”
Hela rummet kom i rörelse, och alla utom Svarthattarna, 

som ju satt fastbundna och inte kunde springa, rusade 
bort till andra sidan av rummet och tog skydd bakom 
ett stort skåp. Men när den lilla lådan landade på golvet 
visade det sig vara något helt annat än en bomb. Locket 
öppnades, och ut flög en minidrönare, en sådan där liten 
leksakshelikopter med videokamera. Den startade auto-
matiskt och flög omkring fram och tillbaka i rummet. 

*

Samtidigt startade videoöverföringen i luftskeppet.
”Det är 1897 och 1950!” rapporterades det från 

kommandobryggan.
Drönaren var förprogrammerad och skickade en sig-

nal med Svarthattens nummer till kommandobryggan 
tillsammans med videoöverföringen.

”Är de på väg tillbaka?” frågade Kostroff med tvek-
samhet i rösten, för han visste ju redan vad som hänt.

”Ja, de …”, svarade Svarthatten men fick en klump i 
halsen och hejdade sig, när han fick se en bild av de fast-
bundna Svarthattarna.
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”Okej då, som ni vill! Då får vi väl ta i med hårdhand-
skarna då”, sa Tummas och gav tecken till poliserna, som 
genast grep in och drog av Svarthattarna skorna.

Dexter och Tomas rusade fram och la beslag på var sin 
sko och undersökte den noggrant på undersidan, men de 
såg ingen knapp någonstans.

”Vänta! Jag har en idé!” sa Tomas. ”Vi kan ringa Rex 
och fråga hur man öppnar skorna! Han sa ju att han kän-
de till dem.”

Dexter suckade och tittade på Tomas och skulle precis 
tillrättavisa honom, när Vallax avbröt honom:

”Ja, det är faktiskt en strålande idé. Jag minns också 
att Rex nämnde skorna. Vi måste få tag i honom! Ring 
hem till Örnnästet och få tag i Rex!” sa Vallax till doktor 
Örn, som genast tog fram sin mobiltelefon.

Dexter försökte febrilt hitta ett sätt att få upp luckan 
under skon. Han ville inte att Tomas skulle få rätt igen.

Det var så himla irriterande att en apa var bättre än 
han på allting …

*

Vid Örnnästet var jakten på Rex redan i full gång.
Doktor Örn fick tag i Måsen, som i sin tur fick tag på 

ett gäng Vithattar, som snabbt delade upp sig i grupper 
och rusade iväg för att finkamma Örnnästet. 

Men då de inte kunde finna Rex och Maria någon-
stans, blev Måsen tvungen att slå larm och gjorde ett 
anrop: ”Detta är en nödsituation. Rex, Rex, Svarthatten 
Rex, bege dig genast till datacentralen. Jag repeterar, Rex, 
Rex, Svarthatten Rex.”

Men Rex hörde ingenting av detta. Han var nämligen som 
i en helt annan värld. Han var fullt sysselsatt med att lära sig 

Det var en eldkastare, som satte igång Svalbards-
polisens brandsläckare och plötsligt forsade det vatten 
från taket. 

Brandlarmet tjöt så att alla fick hålla för öronen. Detta 
började bli en dålig vana för Dexter och Tomas, men det 
hade också sina fördelar eftersom ingen av dem haft tid 
att duscha på ett tag. Men att duscha med kläderna på 
var ju i och för sig inget man gärna gjorde frivilligt.

”Ååh, vad skulle det där vara bra för?” klagade 
Tummas och stirrade argt på Tomas.

”Äsch, han är ju bara en apa. Var inte arg på honom”, 
sa en av poliserna.

Tomas kokade inombords. Han brydde sig inte ens om 
att han var dyblöt. NÄR skulle de sluta kalla honom för 
apa??

Tummas lyckades stänga av brandlarmet, men alla var 
genomvåta och irriterade. Dexter stirrade på Tomas. En 
stund av tystnad inföll.

Tummas var trött på att se sin polisstation förstöras av 
dvärgar och apor. Han ville tillbaka till sitt lugna schack-
spel och kaffe med munkar. ”Men, vad är det ni letar 
efter, egentligen?” suckade han uppgivet.

”Morfars ritningar, förstås!” svarade Dexter och min-
des plötsligt de hemliga skoluckorna. ”Just det! Vi såg ju 
på övervakningskamerorna hur en av de där två stoppade 
in morfars ritningar under skon.”

”Under skon?” frågade Tummas.
”Ja, det finns ett lönnfack under skon!” sa Tomas och 

pekade på Svarthattarnas skor.
”I lagens namn! Visa genast vad ni har i skorna!” be-

ordrade Tummas och stirrade strängt på Svarthattarna.
”Det är ingen idé”, suckade doktor Örn. ”De kommer 

i alla fall aldrig göra som vi säger.”
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tänkte han och ringde doktor Örn. ”Vi har letat över-
allt, men vi hittar honom ingenstans. Det är hopplöst”, sa 
Måsen uppgivet.

*

”Vi får ta med dem tillbaka till Örnnästet”, sa Vallax.
”Vad då? Skorna?” frågade Dexter.
”Nej, Svarthattarna”, svarade Vallax. ”Det är enda sät-

tet. Vi får hålla dem fångna vid Örnnästet, tills vidare. Vi 
har inget val.”

Tummas och poliserna protesterade. ”Nej, det går 
inte. Fångarna får inte lämna Svalbard. Vi har redan 
kommit överens med Tromsöpolisen att de ska hämta 
fångarna imorgon. De ska föras till ett fängelse utan-
för Oslo. Vi blir av med jobbet om inte fångarna är här 
imorgon.”

”Vi förstår det, men om vi inte får tag i morfars rit-
ningar så är inte bara ert jobb i fara – då är hela världen i 
fara!” skrek Dexter och fick Tummas och hans poliser att 
hoppa till. De trodde inte att en liten unge skulle kunna 
läxa upp dem så där. De var ju stora vuxna poliser. Men 
Dexter var ingen liten unge längre.

”Vänta! Jag har en idé!” sa Tomas. 
Åh nej … inte igen! tänkte Dexter.
”Minns ni när vi misstänkte Rex för att vara spion 

och kittlade honom?” fortsatte Tomas och gick fram till 
Svarthattarna. Han lyfte händerna och hotade att kittlas, 
varpå 1897 och 1950 hoppade till av skräck. Att bli kitt-
lade var det absolut värsta de visste!

”Ser ni! De blir rädda! Vad var det jag sa!” sa Tomas.
Dexter suckade, men Vallax och doktor Örn klappade 

Tomas på axeln.

dansa salsa med Maria i hennes rum! Och hur gick det till 
egentligen? Jo, så här förhöll det sig med den saken …

När Rex och Maria hade klarat av middagsförberedel-
serna och dukat i matsalen gick de upp till Marias rum, 
för Maria ville göra sig fin till middagen. Rex väntade 
utanför, men det dröjde inte länge förrän hon ropade på 
honom och ville visa sina klänningar.

Hon hade en garderob full med klänningar i olika 
färger. Hon satte på musik och tog på sig klänning efter 
klänning och gick sedan som en mannekäng fram och 
tillbaka i rummet till Rex stora förtjusning. Rex applåde-
rade och gjorde uttalanden som: ”Fantastiskt! … Världs-
klass! … Underbart!” och så vidare.

Men plötsligt blev han som förstenad.
”Men vad är det älskling? Är det något fel på min klän-

ning?” frågade Maria oroligt.
”Nej, musiken, det är musiken. Jag har aldrig hört nå-

got så vackert förut”, svarade Rex och började röra sig 
fram och tillbaka. Han svängde med armarna i otakt och 
stapplade med benen åt höger och vänster. 

”Ha, ha, vänta!” skrattade Maria, höjde volymen och 
ställde sig framför Rex. ”Gör som jag!” sa hon och bör-
jade röra sig i takt med musiken.

Och så var Maria igång med sin danslektion. ”Det he-
ter salsa”, sa hon och höjde volymen ännu mer. Rex blev 
som hypnotiserad av musiken, och rörelserna gjorde ho-
nom pirrig och varm i hela kroppen.

Han hade aldrig mått så bra i hela sitt liv och han öns-
kade att det aldrig skulle ta slut …

Måsen väntade i fem minuter innan han gav upp. Typiskt 
att han ska försvinna när man behöver honom som mest, 
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”Ha, ha!” skrattade Dexter. ”Kom igen! Berätta nu då, 
annars fortsätter vi!”

1897 gav upp och skrek: ”Okej, jag ska berätta! Bara 
sluta kittlas nu!”

”Ne-e-e-e-eeej! Duu-um-sk …”, skrek 1950, men 
ångrade sig när poliserna la in en ny växel i kittlingen.  
”Ja-a-a-a-aaaa! J-a-aa, ja-aa, okej då!”

Svarthattarna var röda som tomater i ansiktet. De pus-
tade ut och hämtade andan. ”Vi ska berätta”, flämtande 
1950. ”Sluta kittlas, bara, jag klarar inte mer.”

”Under skon …”, väste 1897 knappt hörbart mellan 
andetagen, ” … under skon …”

”Var då?” frågade Dexter.
”På klacken”, svarade 1897. Dexter lyfte upp en av 

högerskorna och försökte hitta knappen på undersidan 
av skon.

”Nej, på klacken sa jag. På insidan av klacken”, sa 
Svarthatten.

Dexter tittade på sidan av skon och kliade sig i huvudet.
”På klacken sa jag! Vet du inte vad en klack är för 

något?” suckade Svarthatten irriterat. Dexter undersökte 
skon febrilt men hittade ingen knapp någonstans.

”Vänta, så ska jag hjälpa dig!” sa doktor Örn. ”Här är 
klacken, Dexter.”

”Ha, ha, dumskallen vet inte ens vad en klack är, hur 
ska han då kunna rädda världen från Kostroff?” hån-
skrattade 1897.

”Vad sa du?” sa Dexter och tittade 1897 i ögonen.
”Jo, Kostroff berättade det för allihop, och den som 

fångar dig får en stor belöning”, svarade Svarthatten.
”Tyst, dumskalle!” skrek 1950.
”Nej, jag menar det där andra du sa!” sa Dexter och 

brydde sig inte om 1950.

”Du har rätt, gosse! Att vi inte tänkte på det själva!” sa 
Vallax. ”Kom igen, nu binder vi fast dem och kittlar fram san-
ningen!” och snart var alla igång med ”Operation Kittling”.

Tomas och Vallax band fast Svarthattarna i varsin stol 
och började kittla dem under armarna och på magen, 
men de gav inte ifrån sig det minsta ljud. Kittlingarna 
verkade inte ha någon effekt.

”Under fötterna!” sa Dexter. ”Försök med fötterna!”
Tomas och Vallax tittade på varandra och skakade 

på huvudet, för Svarthattarna hade ju smutsiga, svettiga 
strumpor på sig, som dessutom var helt dyblöta av allt vat-
ten från brandsläckaren. Även om Tomas var en apa, så var 
han renlig av sig, och Vallax hade något av en smutsfobi 
(när man är överdrivet rädd för smuts). Som forskare vid 
Gabons naturreservat visste han ju också ett och annat om 
bakterier och hur lätt det var att bli smittad.

”Äsch, fegisar!” sa Tummas och skickade fram sina po-
liser för att slutföra uppdraget.

Poliserna drog av Svarthattarna strumporna och skred 
genast till verket. Poliserna verkade ha större framgång, 
för både 1897 och 1950 började nu vrida på sig förtvivlat 
tills de slutligen inte klarade det längre utan bönade och 
bad om nåd.

”Sluta! Snälla! Det är omänskligt! Man får inte göra så 
här! Vi klarar vad som helst utom att bli kittlade under 
fötterna! Det är orättvist!” gormade 1950, som nu var 
helt röd i ansiktet. Stora tårar rullade nedför hans kinder.

”Mamma, ma-a-a-mm-a-a-a!” skrek 1897 och hop-
pade upp och ner på sin stol med rumpan så att stolen 
flyttade sig framåt och bakåt i rummet. Svarthattarna var 
ju beredda att göra i princip vad som helst för att slippa 
avslöja sig. Men att bli kittlad under fötterna var deras 
svaga punkt. Där tog motståndskraften slut.



410 411

41. En drottning i kaffekoppen
”vad, luckan är ju tom! Var har ni lagt ritningarna? 
Berätta, annars fortsätter vi att kittlas!” sa Dexter och 
pekade på skon.

”Andra skon”, sa 1950. ”Öppna luckan under andra 
skon.”

”Okej, men om ritningen inte finns där, så vet ni vad 
som väntar!” Dexter plockade upp den andra skon och 
tryckte på knappen.

”Klick”, lät det återigen, och luckan under skon 
öppnades.

Och mycket riktigt, i luckan låg det en lapp, fint och 
prydligt hopvikt. Dexter tog genast upp den och veck-
lade ut pappret. Alla flockades nyfiket omkring honom. 
Men det stod ingenting på lappen! Det var ett fotografi 
på Maria! 1897 rodnade och tittade bort. 

”Var är ritningen? Varför har du en bild av Maria i din 
sko?” frågade Dexter.

”Ee-eh … jag, ja …”, stammade 1897 fram och vred 
på sig nervöst.

”Vad då?” sa 1897 oförstående och nös. Det verkade 
som om han höll på att bli förkyld och det är väl inte att 
undra på, när man sitter fastbunden på en stol och är 
fullständigt dyblöt.

En av poliserna gick iväg och hämtade handdukar. 
Tomas var den första som ryckte åt sig en handduk. Han 
hatade kallt vatten. Det påminde honom om Kostroffs 
kalla tortyrduschar.

”’Dumskalle’, du kallade mig ’dumskalle’!” skrek 
Dexter åt Svarthatten. Dexter kokade av ilska inombords 
och hade helt tappat kontrollen över sina känslor. Han 
höjde knytnäven och skulle precis slå till 1897, när Tomas 
stoppade honom.

”Dexter, du minns väl vad du själv sa om att den som 
är starkare måste man vara snäll?”

”Ja, ja, men han sa ju …”, försvarade sig Dexter, men 
skämdes genast och skärpte sig. Tomas hade rätt.

”Är det du sa verkligen sant?” frågade Dexter och stir-
rade 1897 i ögonen.

”Ja”, svarade Svarthatten. 1950 suckade och bet ihop 
tänderna. Han önskade att han hade haft någonting stort 
och tungt att slå 1897 i huvudet med. Fast det hade inte 
hjälpt, de var ju fortfarande bakbundna.

Dexter sträckte på sig och kände sig genast vuxen.
Det kändes på något sätt skönt att vara eftertraktad 

och viktig. Det var kul och spännande, men samtidigt väl-
digt läskigt. 

”Kom igen och öppna skon nu!” sa Tummas som hade 
tappat tålamodet.

Dexter tog på nytt upp skon och hittade den dolda 
knappen på skoklacken. Alla stod och tittade nyfiket och 
hängde sig över Dexter när han tryckte på knappen.

Klick, lät det, och en lucka öppnades under skon.
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”NEJ! Absolut inte, inte nu heller. Det kommer ald-
rig på fråga. Nej, sa jag – och återigen nej!” svarade 
Tummas.

Men poliserna gav sig inte. Det verkade vara något 
väldigt viktigt.

Till slut gav Tummas därför upp och sa: ”Okej, men 
låt det gå snabbt då!”

”Vad är det?” frågade Vallax.
”Äsch, mina mannar säger att de måste få spela schack 

mot den där apan innan ni åker.”
”Va?” skrek Vallax. ”Nej, absolut inte – under inga 

omständigheter! Nu går det för långt! Världens framtid 
står på spel, och de vill spela schack?”

”Vad?” sa Tomas, som hajade till när han hörde or-
det schack. Det kändes skönt att få höra något han var 
bra på efter allt det där tjatet om ”apa hit och apa dit”. 
Poliserna hade redan ställt upp fem schackbräden på ett 
långbord och satt och väntade på Tomas.

Tomas sneglade vädjande på Vallax och skynda-
de sig att göra första draget på alla fem bord innan 
Vallax hann säga någonting. En ny simultanmatch var 
igång.

Doktor Örn och Dexter skakade på huvudet, men 
Tummas lugnade ner dem:

”Ta det lugnt, vi har gott om tid. Jag pratade just med 
Tromsöpolisen, och de är strax här för att hämta fång-
arna. De tar med sig de andra Svarthattarna också. Oroa 
er inte för de där ritningarna. Vi tar hand om alla deras 
saker så länge. De kommer inte få med sig så mycket 
som en knappnål härifrån. Kom, så fixar jag lite kaffe 
och munkar!” sa Tummas och pekade mot köket, där 
det låg pappersmuggar, smutsiga servetter och gamla 
tomma munkkartonger överallt.

”Ut med språket!” sa doktor Örn strängt och ställde 
sig så nära 1897 att hon kunde höra hans hjärtslag. Och 
just nu slog 1897:s hjärta lika snabbt som hos en skräck-
slagen kanin.

”Ja-ja-jaa-g må-må-ss-te h-ha t-t-tagit fel”, fick 1897 
till slut fram och tittade ner i golvet. Men det var ju inte 
sant, för 1897 hade aldrig sett någonting så vackert som 
Maria i hela sitt liv. Så när han av en händelse såg fotot av 
henne bland morfars papper glömde han bort allt annat. 
Men var detta verkligen HELA sanningen?

”Tagit fel?” vrålade doktor Örn. ”Skämtar du med 
mig? Tror du att vi ska gå på det där?” Hon suckade 
djupt och vände sig mot poliserna.

”Leta igenom deras kläder och saker än en gång! Vi 
måste se till att de inte lämnar Svalbard med minsta lilla 
pappersbit som påminner om C-G:s ritningar! Vi måste 
ge oss av nu.”

”Men, vad gör vi med Svarthattarna utanför?” frågade 
Vallax.

”Äsch, dem tar vi hand om! Ta det lugnt bara, de är i 
trygga händer”, skrattade Tummas.

Dexter tittade ut genom fönstret. Svarthattarna låg 
fortfarande avsvimmade på marken.

”Det finns inget mer, vi har kollat igenom varen-
daste liten grej nu”, rapporterade en av poliserna till 
Tummas.

”Ser du, det finns ingenting att oroa sig för! Allt är 
under kontroll!” sa Tummas självsäkert och klappade 
Vallax på axeln. ”Och snart kommer fastlandspolisen 
och hjälper oss också. Allt är under kontroll, ni kan åka 
nu!”

Plötsligt gick några poliser fram till Tummas och 
viskade.
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Tomas skakade på huvudet och suckade. Han kunde 
inte tro sina öron, men det är inte lätt att ändra på någon 
som gjort exakt samma sak varje dag, år ut och år in.

Vid Svalbardspolisen hade nämligen inte en endaste li-
ten sak förändrats under de senaste tio åren. Poliserna 
tyckte inte om förändring. De ville ha det ”på sitt sätt”. 
Och schacktävlingen på fredagarna var veckans stora 
höjdpunkt, som alla såg fram emot.

Som chef såg Tummas allvarligt på situationen och 
förstod att detta kunde sluta riktigt illa. Kanske lika illa 
som den gången då munkleveransen uteblev på grund av 
sjukdom (det var före Pipaluks tid), och poliserna läm-
nade polisstationen i protest. Han ingrep därför genast 
och kom med ett förslag:

”Hör ni, var inte ledsna! Så här gör vi nu. Från och 
med idag inför vi tisdagsschack! Den som vinner fredags-
schacket får spela simultanschack mot de andra med 
klocka varje tisdag!”

Poliserna tittade chockat på varandra. Det var som om 
hela deras värld höll på att falla samman. Det gjorde så 
ont i hjärtat att ställa fram schackklockorna, att de tap-
pade lusten att spela över huvud taget. Tummas såg detta 
och tillade därför: ”Den som vinner får en extra munk till 
eftermiddagsfikat!”

Och som i ett trollslag infann sig ett leende på poliser-
nas läppar. De insåg genast fördelarna med Tummas för-
slag och kluckade glatt när de ställde in schackklockorna 
på fem minuter.

”Okej, då kör vi!” sa Tomas.
Med ens blev det ett väldigt smattrande av slag-

na schackpjäser och smällande på schackklockorna. 
Poliserna var säkra på att de skulle vinna på tid, det vill 
säga att Tomas fem minuter skulle ta slut. De gjorde därför 

”Tack så mycket, men vi har annat att göra”, svarade 
doktor Örn. ”Dexter, ta kontakt med Måsen och förbe-
red svävaren för avfärd.”

”Okej!” sa Dexter utan närmare eftertanke, men kliade 
sig i huvudet. ”Finns det någon trappa upp till taket?”

”Ja, det finns en trappa till vinden bredvid köksdör-
ren”, svarade Tummas och skulle precis fråga Dexter var-
för han frågade det, men Dexter var redan borta.

”Tomas, vi måste åka om en kvart, så du får spela 
blixtschack!” sa Vallax och följde noggrant alla schack-
drag som gjordes. 

”Okej, men de tänker ju så länge!” svarade Tomas.
”Ja, ja, men försök att göra ännu bättre drag då!” sa 

Vallax utan att ta ögonen från schackbrädena.
”Har ni schackklockor?” frågade Tomas.
”Javisst, vi brukar alltid spela med klocka på fre-

dagar!” svarade en av poliserna. ”Vi brukar ha blixt-
tävling, och den som vinner slipper städa köket under 
hela veckan!”

”Men kan ni ta fram dem nu då, för jag har lite bråt-
tom?” frågade Tomas.

”Är det fredag idag?” frågade polisen.
”Jag vet inte, men vad spelar det för roll?” frågade 

Tomas irriterat. ”Kan ni bara använda schackklockorna 
på fredagar, eller?”

”Nja-a-a”, tvekade polisen. ”Men vi har aldrig använt 
dem någon annan dag förut.”

”Äsch, sluta larva er nu, fram med schackklockorna!” 
sa Tomas och spände ögonen i poliserna.

Med stor tveksamhet och mycket motvilligt gick två 
poliser iväg till ett skåp för att hämta schackklockorna. 
”Det är inte fredag idag, det är tisdag”, mumlade de och 
fnös åt Tomas.
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Hon plockade upp kaffekoppen och försökte rädda 
tidningen, men hela förstasidan var nerdränkt i kaffe, så 
hon rev loss och kastade den, men i samma ögonblick 
läste hon rubriken på nästa sida i tidningen:

LEDANDE FORSKARE HJÄLPER KOSTROFF
Doktor Örn släppte allt hon hade för händerna och 

satte sig ner för att läsa hela artikeln:
”Våra uppfinningar kommer att förändra världen. 

Snart kommer varje polis i hela världen att ha ett osyn-
lighetsbälte som gör att alla brottslingar kan tas på bar 
gärning! Vi är på god väg att utrota all kriminalitet, säger 
professor Ubu-Tutu vid Internationella Säkerhetsrådets 
presskonferens i Gabon.”

Doktor Örn blev likblek och ställde sig upp och ropade 
på Vallax. Men Vallax hörde ingenting. Det var bråk vid 
schackbrädet och alla var fullt upptagna med att skipa 
rättvisa i det sista och femte schackpartiet.

”Remi!” sa Tomas, men polisen vägrade.
”Nej, du har förlorat på tid! Titta själv på klockan!”
”Men jag tappade ju drottningen! Det är orättvist!” 

protesterade Tomas.
”Det spelar ingen roll, du har förlorat!” svarade poli-

sen och tänkte på sin extramunk till eftermiddagsfikat. 
Det vattnades redan i munnen på honom.

”Äsch, Tomas, sluta nu! Du behöver inte bevisa något 
mer. Du vann ju fyra partier och det skulle strax bli schack 
matt i det sista partiet. Vad spelar det för roll?” sa Vallax.

”Nej, det är inte rättvist!” skrek Tomas och välte om-
kull alla schackpjäser. Och precis i samma ögonblick som 
Tomas gjorde det, så skakade hela polisbyggnaden till 
och fick alla schackbräden att åka ner i golvet.

Tomas fick en chock. Förlåt! Jag ska aldrig mer göra 
så, tänkte han och tittade förskräckt på alla schack pjäser 

sina drag så snabbt de kunde, och slog om klockan, så att 
Tomas tid gick igång. Men Tomas svarade blixtsnabbt på 
alla schackbräden och sa strax:

”Schack matt i fem drag …
Schack matt i tre drag …
Schack matt i två drag …
Schack matt …”
Och på alla bräden utom ett gjorde Tomas schack matt. 

Poliserna satt kvar och kliade sig i huvudet, men snart 
reste sig alla för att beskåda det sista och mycket spän-
nande partiet. Tomas hade bara några sekunder kvar av 
sin tid och pjäserna flög fram i blixtens hastighet. Tomas 
fick god användning för sina långa schimpansarmar, men 
lite krångligt var det ändå att greppa schackpjäserna så 
snabbt med sina långa fingrar. 

Det var en oerhört jämn match och mitt i allt sa polisen: 
”Remi … jag bjuder remi … det är remi ... OAVGJORT!”

Polisen sträckte fram handen. Men Tomas skakade 
bara på huvudet och fortsatte spela. Han ville bevisa att 
han var bäst. Han skulle vinna till varje pris! Han var 
ingen ”dum apa”. Han var schackmästare!

”Men ta remi nu då”, sa Vallax till Tomas och tittade 
på klockan. ”Vi måste åka!”

Men Tomas var envis som en åsna. Med två sekun-
der kvar på klockan sa han till slut. ”Schack matt i två 
drag!” och skulle just ta tag i sin drottning, när han slant 
med handen så att schackpjäsen for iväg och hamnade i 
en kaffekopp i köket, varpå kaffekoppen välte och kaffet 
spilldes ut över en dagstidning på köksbordet.

”Vad håller ni på med, egentligen?” sa doktor Örn, 
som satt i köket väntade. Doktor Örn var inte så intres-
serad av schack, så hon tänkte: Jag kan väl lika gärna ta 
en kopp kaffe medan jag väntar.
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*

Samtidigt, en bit bort, flög Tromsöpolisens helikoptrar in 
över Svalbard och närmade sig sin slutdestination.

Nytt hopp tändes i Svarthattarnas hjärtan när de hörde 
de tunga vingslagen från helikoptrarna bryta igenom den 
svala kvällsluften utanför Svalbardspolisens kontor.

Visste 1897 och 1950 något som de andra inte visste, 
eller hade de misstagit sig helt och hållet?

 

som låg huller om buller på golvet. Han tänkte att det 
kanske var han som hade orsakat detta, men det var i 
själva verket svävarens starka jetmotor, som fått hela hu-
set att skaka. Med morfars hjälp hade Dexter äntligen 
lyckats få igång svävaren uppe på taket.

”Kom! Det är dags att åka nu!” sa Vallax. Doktor Örn 
tog med sig tidningen under armen och tog avsked av 
Tummas och hans mannar, som försökte få kontakt med 
Tomas. Men han var fullständigt förkrossad.

”Hör av er och berätta hur det går med fångarna!” sa 
Vallax.

”Du kan lita på oss, vi har allt under kontroll!” sa 
Tummas och tog sin kaffekopp från köksbordet, men i 
stället för kaffe fick han en schackdrottning i munnen.

Några av poliserna skrattade, andra grät.
1897 suckade och 1950 tänkte: Idioter, idioter … jubel-

idioter! Snart är vi fria och NI är våra fångar!
Inom kort hade Doktor Örn och de andra tagit sig 

uppför vindstrappan och ut på taket, där Dexter väntade 
i svävaren.

”Varför tog det sån tid?” frågade Dexter.
”Äsch”, fnyste Tomas.
”Prata inte med honom nu”, viskade Vallax. ”Vi berät-

tar sen.”
Så snart alla klivit ombord lyfte svävaren och satte av i 

blixtfart mot Björnön och Örnnästets dimhöljda klippor.
Dexter körde vant och säkert, precis som en vuxen, fast 

med lite hjälp av morfars fjärrstyrning från datacentralen 
förstås.

Konstigt nog var han lite glad över att Tomas var led-
sen, för nu kunde Dexter äntligen få vara i centrum en 
stund och känna sig duktig, utan att behöva lyssna på 
Tomas.
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”Men det var ju schack matt i två drag!! Det var orätt-
vist! Jag skulle ha vunnit. Jag bara tappade schackpjäsen. 
Det är fusk!” protesterade Tomas.

”Tomas – det är bara ett spel. Det handlar ju inte om 
liv eller död! Skärp dig nu och försök lyssna på mig. Du 
är ju smart, eller hur?” Tomas blev genast på bättre hu-
mör och nickade.

”Och eftersom du är smart, så vill du också lära dig det 
som är smart?” Dexter var själv förvånad över hur vuxen 
han lät. Tomas nickade.

”Tomas, säg mig då: Kan man alltid vinna och alltid 
lyckas med allt man gör?”

Tomas tänkte efter och skakade på huvudet, men till-
lade sedan genast: ”Men jag VILL det! Jag vill det mer än 
något annat! Jag vill att alla ska tycka om mig, och …”

Dexter förstod hur Tomas kände det, för han hade själv 
känt på samma sätt när han var liten och ville imponera 
på de vuxna genom att vara jätteduktig på någonting. 
Framför allt mindes han den gången då han hade klättrat 
upp i ett jättehögt träd, trots att morfar förbjudit honom 
och varnat honom. Så här gick det till …

När han nådde längst upp i trädtoppen kände han sig 
som en riktig kung och ropade: ”Titta jag kunde, ha, ha!” 
till morfar. 

Men oväntat tappade han genast greppet och ramlade 
rakt ner på marken och bröt benet. Och oj-oj, vad Dexter 
var arg, sur och ledsen och klagade och grät över sitt ben 
de första dagarna på sjukhuset.

Men det konstiga var – och det var kanske det som 
var lärdomen för Dexter – att där han låg med sitt ben 
gipsat, kände han sig mer älskad än någonsin. Det var 
inte när han var uppe i trädtoppen som han kände sig 

42. Farligt goda munkar
när dexter fick höra om incidenten med schack matchen 
stirrade han på Tomas och sa upprört:

”Hur kunde du välta ner alla schackpjäser så där? Har 
du aldrig hört talas om vad en bra förlorare är?”

Men Tomas bara stirrade ut i tomma luften.
”En bra förlorare?” sa han till slut. ”Hur kan man säga 

att någon som förlorar är bra? Den personen är ju dålig, 
annars skulle den inte förlora!”

”Nej, Tomas …”, suckade Dexter och ångrade sig. 
Det kanske hade varit bättre att vara tyst, tänkte han 
för sig själv. ”En bra förlorare är en person som alltid 
lär sig något av att förlora och inte blir arg och kastar 
saker omkring sig”, fortsatte Dexter.

”Ursäkta, men jag kastade inga saker omkring mig. Jag 
tappade bara min drottning för att jag hade så lite tid på 
klockan och …”, sa Tomas och försvarade sig.

”Okej!” sa Dexter. ”Jag hör vad du säger, och jag för-
står att du inte tycker att du gjorde fel, men tänk om 
alla skulle göra som du när de förlorar och välta omkull 
schackpjäserna så där.”
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Det här går ju bra! Dexter log för sig själv och kände 
sig riktigt vuxen. Det kändes bra att lära någon annan 
någonting så viktigt. Han kände sig nästan som Tomas 
lärare. Men efter ett tag vände sig Tomas bara åt sidan 
och suckade:

”Jag hade schack matt i två drag.”
”Vad?” Har han inte lyssnat eller förstått någonting? 

Tänker han fortfarande på det där schackpartiet? ”Förstår 
du inte vad jag sagt, Tomas? Har du inte lyssnat? Är du en 
bra förlorare eller inte?” frågade Dexter uppgivet.

”Vad, jo, ja … okej då, jag ska le och skaka hand”, sa 
Tomas motvilligt. ”Men jag hade schack matt i två drag, 
och förresten – jag visar dig gärna hur man klättar i träd 
utan att ramla.”

Dexter trodde inte sina öron. Tomas hade ju inte för-
stått någonting! Han var helt besatt av sitt schackparti! 
När Dexter trott att Tomas satt tyst och lyssnade, hade 
han egentligen bara suttit och tänkt på sina schackdrag! 

”Du har ju inte lyssnat på mig över huvud taget! Din 
lilla, otacksamma, själviska och dumma … apa!” skrek 
han plötsligt.

Tomas blev självklart chockad och ledsen, men sen 
tänkte han efter och sa: ”Men nu gör ju du precis det du 
nyss sagt att jag inte ska göra, Dexter! Du ville att jag 
skulle förstå. Du ville lyckas med något, och när du inte 
gjorde det, blev du arg och började skrika.”

Det blev tyst en lång stund. Dexter och Tomas tittade 
på varandra innan de till slut brast ut i ett stort gemen-
samt gapskratt. De förstod båda hur dumt det var att 
leka vuxen och försöka lära någon annan något man inte 
kunde själv.

Doktor Örn och Vallax undrade vad som stod på och 
började till slut skratta, de också. Det var ett sånt där 

uppskattad av andra, utan där han låg i sjukhussängen. 
Det märkligaste av allt var att detta ledde till att Dexter 
för första gången fick en bra relation med sina klass-
kompisar. De kom till sjukhuset med blommor, godis 
och en stor fruktkorg, och Dexter berättade för dem 
om trädklättring och hur man skulle klättra för att inte 
ramla. De uppskattade och lyssnade på allt Dexter hade 
att säga.

Såvitt Dexter visste, så var det ingen av hans kompisar 
som efter detta någonsin mer ramlade ner från ett träd. 
Dexter blev skolans trädklättringsexpert, något han ald-
rig hade blivit om han inte gjort fel och ramlat ner från 
trädet …

”Jag förstår”, sa Dexter och såg Tomas djupt i ögonen. 
”Men vem tycker man mest om, egentligen? Den som 
bara vinner hela tiden och lyckas med allt, eller den som 
förlorar och delar med sig av kunskap till andra?”

Tomas tänkte. Han såg bekymrad ut. 
”Om du välter omkull schackpjäserna och beter dig 

illa, så kommer ju din motståndare inte att tycka om 
dig”, fortsatte Dexter. Tomas nickade.

”Och på samma sätt är det med allting i livet, Tomas! 
Morfar brukar alltid säga att ’Om man vill bli omtyckt 
och respekterad av andra, så måste man också tycka om 
och respektera dem!’ Så om du verkligen är smart, måste 
du förstå att ingen tycker om någon som beter sig illa. 
Bara en osmart person beter sig illa och respektlöst, och 
förväntar sig sen att andra ska bli glada och tycka om 
en”, sa Dexter så vuxet han kunde. Förstår Tomas eller 
är det bara hopplöst? undrade han och betraktade Tomas 
ansiktsuttryck.

Tomas tänkte och la pannan i stora veck.
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”Vad står det?” frågade Tomas. Alla flockades kring 
tidningen och granskade nyfiket artikeln. Det var en bild 
på en lång och reslig man med bred näsa, stort krulligt 
hår och stora glasögon.

”Vem är det?” frågade Dexter.
”Det är Ubu-Tutu, världsberömd forskare från Afrika. 

Han jobbar för Kostroff”, svarade Vallax.
Dexter började läsa artikeln och slog snart ihop hän-

derna och sa: ”Yes! Jag visste det! Morfars osynlighets-
bälte kommer att få slut på all världens brottslighet!”

”Nej, det är tyvärr precis tvärtom”, sa doktor Örn med 
en djup suck.

”Vad menar du?” frågade Dexter förvånat.
”Professor Ubu-Tutu är en av Kostroffs ledande fors-

kare, men hur han har fått tag i ritningarna till osyn-
lighetsbältet är ett mysterium. Om Kostroff lyckas med 
detta, så innebär det slutet för världen”, svarade Vallax.

Dexter tittade på bilden i tidningen och läste artikeln 
igen. Nu förstod han. ”Men, men, han ser ju snäll ut?”

”Det gör de flesta, men det är Kostroff som leder dem, 
och honom har du ju träffat, eller hur?” sa doktor Örn.

Dexter nickade och fick en klump i magen när han tänk-
te på mötet med Kostroff i luftskeppet. Hans ondskefulla 
blick och hånfulla skratt skulle Dexter aldrig glömma.

”Gabon!” sa Tomas plötsligt. ”Det står Gabon i tid-
ningen! Mamma, pappa, Gabon – mitt hem!”

Tomas var helt utom sig och hoppade upp och ner och 
fram och tillbaka på alla fyra i svävaren, så att den nästan 
började gunga. Plötsligt försvann alla Tomas mänskliga 
drag och han blev 100 % schimpans.

”Stopp, ta det lugnt, Tomas! Du får ju hela flygplanet 
att gunga!” skrek Dexter, men det var hopplöst, Tomas 
var som i extas.

skratt som smittar av sig. Man börjar skratta utan att 
veta varför och till slut skrattar man så mycket att man 
inte kan sluta. Och det var väl egentligen också det alla 
behövde just nu, efter allt som hänt vid Svalbardspolisen.

Det kändes skönt och befriande att få skratta 
tillsammans.

Men en välbekant stämma gav sig strax till känna och 
gjorde anspråk på deras uppmärksamhet.

”Hallå, hallå”, knastrade Måsens röst, knappt hörbart, 
i kommunikationsradion. ”HALLÅ … HALLÅ!” skrek 
han och lyckades till slut överrösta skrattet.

”Vad?” sa doktor Örn och tog på sig hörlurarna.
”Robotflygarna … (sprak, knaster, sprak) … robotfly-

garna”, sa Måsen, men det sprakade och knastrade så att 
man knappt kunde höra någonting. Det enda de kunde 
höra var just ”robotflygarna”.

”Ja, ja, robotflygarna fungerade jättebra! Det var inga 
som helst problem”, svarade doktor Örn, som trodde att 
Måsen frågade hur det hade gått. Robotflygarna var ju 
inte säkerhetstestade.

”Robotflygarna!” skrek Vallax. ”Robotflygarna! Vi 
glömde robotflygarna!!” Doktor Örn blev alldeles kritvit 
i ansiktet.

Kontakten med Måsen verkade bruten. Det sprakade i 
kommunikationsradion.

”Vad? Åh, nej!” suckade Dexter. ”Måste vi åka tillbaka 
till Svalbardspolisen?” frågade han och tittade på doktor 
Örn.

”Nej, vi har inte tid!” svarade hon och plockade fram 
tidningen som hon tagit på polisstationen. ”Vi får hämta 
dem senare. Vi ber poliserna ta hand om dem så länge. 
Titta här”, sa hon och vände sig till Vallax och pekade 
på artikeln.
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Samtidigt landade två stora, svarta helikoptrar utanför 
Svalbardspolisen, och ett stort gäng poliser hoppade ur 
dem och gick med raska steg mot poliskontoret. Det var 
Tromsöpolisen, som äntligen kommit fram för att trans-
portera fångarna till Norges fastland.

”Åh, hallå, hjärtligt välkomna!” sa Tummas när han 
öppnade dörren för sina poliskollegor.

”Tack så mycket!” sa en lång och reslig polis med 
hjälm och solglasögon på sig. ”Vi tänkte att vi börjar med 
lite fika. Vi tog med oss några kartonger med nygräddade 
munkar.”

Tummas blev förvånad, men så fort hans polisman-
nar hörde ordet munkar, blev de som hypnotiserade och 
flockades vid dörren som hungriga, flåsande hundar.

”Ja, ja”, sa Tummas. ”Vi sätter på kaffe direkt, stig på, 
stig på.”

Och Tromsöpolisen steg på, men tog inte av sig vare sig 
solglasögon eller hjälmar. De satte sig ner där det fanns 
plats, och Tummas och hans mannar började stöka i kö-
ket. De kunde inte tro att det var sant. Varför var de så 
snälla, egentligen?

Men 1897 och 1950 blinkade åt varandra. Något 
skumt var i görningen …

”Såja, varsågoda!” sa Tummas när allt var framdukat, 
och ställde fram kaffet.

Den långe Tromsöpolisen, som hette Eirik, ställde fram 
fyra munkkartonger och hällde upp en kopp kaffe åt sig 
själv.

”Ät så mycket ni orkar!” sa han och tog en slurk kaffe.
Tummas och hans mannar gick fram och öppna-

de munkkartongerna, och det var de mest fantastiska 

”Gabon, Gabon, Gabo-on … tra-la-la-la, Gab-o-on”, 
sjöng han för sig själv när han hoppade runt. ”Eh, och 
förresten är det inget flygplan. Svävaren är en flygfarkost.”

Dexter suckade. Alltid, alltid, alltid skulle Tomas veta 
bäst och ha sista ordet.

”Vad innebär det här?” frågade Dexter.
”Jag vet inte ännu”, svarade doktor Örn med bekym-

rad min och tittade ut genom svävarens cockpitfönster.
”Någon måste ta sig till Gabon och undersöka vad 

Ubu-Tutu har på gång!” sa Vallax.
”Ja, ja, ja! Vi ska åka till Gabon!” skrek Tomas och 

hoppade upp på Dexters rygg. ”Det är vårt första upp-
drag, Dexter!”

Dexter skulle precis läxa upp Tomas på sitt vanliga vis, 
men när han vände sig om och såg Tomas barnsligt gläd-
jefulla ansikte, smälte hans hjärta.

”Ja, Tomas, vi ska åka, jag har ju lovat dig det!”
Men det var nästan lite kusligt, precis som om det 

verkligen var ödesbestämt att han och Tomas skulle räd-
da världen.

”Vad är det ni pratar om?” frågade doktor Örn. ”Vad 
då för uppdrag?”

Och så började en lång tillrättavisning av doktor Örn, 
där hon förklarade alla möjliga faror med att åka till 
Afrika, och hur omöjligt det var för ett barn och en apa 
att över huvud taget klara av någonting … bla, bla, bla …

Dexter och Tomas gäspade och sträckte på sig. De 
tyckte doktor Örns monolog var så tråkig att de till slut 
somnade i varandras armar.

Det var härligt att få somna på Tomas lurviga päls.
Tomas var också nöjd, han hade verkligen saknat sin 

bästis. 
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”Ha, ha, varken du eller dina mannar kommer att min-
nas någonting när ni vaknar. Munkarna innehåller glöm-
skeserum, och allt som har hänt idag kommer att vara 
bortglömt för evigt i ert sinne!” hånskrattade Eirik.

”Varför … varför?” väste Tummas fram innan han för-
lorade medvetandet.

”Det kommer du tyvärr aldrig att få veta. Sov gott och 
dröm sött nu”, sa Eirik och gav tecken till sina mannar.

”Städa upp allting, så att det inte finns ett endaste spår 
kvar. När de vaknar ska det kännas som om tiden stått 
stilla”, fortsatte han och drack upp den sista slurken 
kaffe.

Eftersom poliserna inte visste hur stökigt det brukade 
vara på Svalbardspolisens kontor, satte de genast igång 
att städa och gjorde det så fint som det aldrig någonsin 
tidigare hade varit. Sedan staplade de Tummas och hans 
mannar i en hög mitt på golvet.

Samtidigt befriade de 1897 och 1950 från stolarna, där 
de suttit fastbundna i vad som kändes som en hel evighet.

”Vilken tid det tog!” klagade 1950 och tittade på sina 
händer. Hans handleder var alldeles röda efter repen.

”Ja, ja, du kan ju vara glad att vi kom över huvud ta-
get, sedan de där klantskallarna misslyckats”, svarade 
Eirik och pekade ut genom fönstret på Svarthattarna, 
som fortfarande låg avsvimmande på marken utanför po-
liskontoret. ”De kommer nog inte att få ett särskilt varmt 
mottagande av Kostroff när de kommer hem igen …”

1897 rös till, för han visste mer än väl vad det innebär 
att misslyckas och ”inte få ett varmt mottagande” … men 
själva skulle de nu bli mottagna som hjältar!

”Såja, packa ihop era saker nu, så ger vi oss av!” sa 
Eirik. ”Har ni med er ritningarna?”

”Jajamensan!” sa 1950 och pekade på 1897:s mage.

munkar man kunde tänka sig. En av poliserna nöp sig 
själv i armen och tänkte: Det här kan inte vara på rik-
tigt, jag drömmer säkert. Det doftade sagolikt gott och 
munkarnas glasyr hade regnbågens alla färger. De högg 
tag i varsin munk och satte sig ner. Först tog de några 
försiktiga tuggor, men efter en stund glufsade de i sig hela 
munken och var strax framme vid munkkartongen igen 
för påfyllning. 

Och så där höll de på tills var och en av dem ätit 3–4 
munkar och satt proppmätta på sina stolar med händer-
na på magen.

”Men ska inte ni äta?” frågade Tummas och tittade på 
Eirik. Men han svarade inte. Han bara tittade på Tummas 
och log. De andra Tromsöpoliserna satt också och stir-
rade på Tummas, precis om de väntade på något.

Och plötsligt kände Tummas något konstigt i huvudet 
och tog sig för pannan. Men det var inte bara Tummas 
som började känna en konstig känsla i kroppen. Alla 
hans mannar satt nu också och ojade sig, inte för att de 
ätit för mycket munkar, utan för att de började känna sig 
yra och sömniga.

En efter en ramlade de ner från sina stolar och föll till 
golvet. Till slut satt bara Tummas ensam kvar och höll sig 
krampaktigt fast i stolen.

”Vad har ni gjort? Vilka är ni?” frågade han och tit-
tade på Eirik. Tummas började se suddigt och dubbelt 
och trippelt, och till slut var det som om polisernas svarta 
glasögon och hjälmar smälte ihop och blev en enda stor 
kanonkula som kom emot honom och krossade honom 
till marken. Armar och ben vek sig under Tummas, och 
han föll handlöst till golvet.

”Munkarna … jag ska … ni kommer inte undan”, 
krystade han fram, där han låg på golvet.
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I svävaren var man fortfarande lyckligt ovetande om det 
inträffade, ända tills Måsens röst plötsligt hördes i kom-
munikationsradion, denna gång extra tydligt och klart, 
för Vallax hade höjt volymen till max.

”Hallå, hallå! De har tagit robotflygarna! Hör ni mig?”
Måsens röst ekade i svävaren och väckte både Dexter 

och Tomas.
”Ja, vi hör dig!” svarade doktor Örn. ”Vem har tagit 

robotflygarna?”
”Polisen … polisen tog robotflygarna!” svarade Måsen.
”Polisen? Ja, ja, men de tog säkert bara in dem på po-

lisstationen”, svarade doktor Örn.
”Nej, jag såg allting! Några stora svarta polishelikop-

trar kom och tog med sig Svarthattarna och robotflygar-
na”, svarade Måsen förtvivlat.

”Varför skulle de göra det?” frågade Dexter sömnigt 
och sträckte på sig.

”Det är Kostroff”, suckade Vallax.
”Då är Svarthattarna på vift igen”, sa doktor Örn 

allvarsamt.
”Hur då?” frågade Dexter.
”Tromsöpolisen som kom för att hämta Svarthattarna, 

var utsända av Kostroff.”
”Har Kostroff egen polis?” undrade Tomas och gäspade.
”Hela världen dansar efter Kostroffs pipa. Man kan 

inte lita på någon längre”, sa doktor Örn och fick något 
ilsket i blicken.

”Skynda er hem nu. Vi har mycket att göra!” sa Måsen 
i radion.

”Vänta!” sa doktor Örn till Måsen. ”Har du läst tid-
ningen idag?”

”Vad? Vad menar du?” frågade Eirik förvånat.
”Ja, vi visste inte hur vi skulle gömma dem så vi be-

stämde att 1897 skulle svälja dem i en värmetålig mikro-
påse. Vi singlade slant om vem som skulle svälja påsen 
och …”, sa 1950 men avbröts av Eirik.

”Okej, okej, så ni menar alltså att ritningen, som 
Kostroff är beredd att betala 100 miljoner dollar för, lig-
ger därinne i hans mage?” sa Eirik.

”Ja, ja, men det är ingen fara. Vi fick lära oss att sväl-
ja hemliga dokument på träningslägret. Det är jättelätt! 
Man viker bara pappret sex gånger och lägger det i på-
sen, försluter den och stoppar den i ett glas med vatten. 
Då formas en skyddande hinna runt påsen, och man kan 
svälja den utan problem”, svarade 1950. 

1897 verkade dock inte lika övertygad. Han mindes 
med smärta hur det var att svälja det där paketet.

”Eh, eh, okej”, svarade Eirik, som var uppenbart be-
svärad över situationen. ”Hur hade ni tänkt att få ut det 
då? Ja, jag menar, hur ser ni till att det inte spolas ner och 
försvinner?”

”Äsch, det där fixar 1897, han är expert på sånt!” sva-
rade 1950. ”Han har gjort det massvis med gånger, eller 
hur?” sa 1950 och klappade 1897 på axeln.

”Uhu”, svarade 1897, och bävade när han tänkte på 
sitt nästa toalettbesök.

Snart lyfte de svarta helikoptrarna fullastade till brist-
ningsgränsen och lämnade efter sig en minutiöst uppstä-
dad brottsplats.

Allt var borta, som i ett trollslag. Vakna som sovande 
Svarthattar och robotflygare. Det var som om tiden hade 
stått stilla och ingenting hade hänt vid Svalbardspolisen.

Eirik och hans mannar var proffs.
De lämnade ingenting åt slumpen.



432 433

43. En oväntad överraskning
svävaren landade vid Örnnästet. Först ut var Tomas, 
som hoppade ut ur farkosten med Dexter på ryggen. De 
hade ju vanan inne nu …

Dexter förväntade sig att få höra applåder och lovord 
från vännerna nere på hangarens plattform, men i stället 
möttes de av en tyst och surmulen skara. Alla var där: 
Måsen, morfar, Rex och Maria, men ingen sa någonting.

”Har det varit begravning, eller varför är ni så sura?” 
skrattade Dexter.

Varken han eller Tomas hade förstått innebörden av 
och det verkliga allvaret med den där Ubu-Tutu. De var 
så exalterade över tanken på att få resa ut i världen på 
sina hemliga uppdrag.

”Dexter, nu är det allvar”, sa morfar där han satt i sin 
rullstol. ”Vi blir tvungna att göra något som vi aldrig 
trodde vi skulle behöva göra.”

”Är det verkligen nödvändigt?” sa Vallax.
”Har vi några alternativ?” frågade Måsen med en djup 

suck.

”Nej, vad tror du? Efter allt som hänt kanske det är lite 
väl mycket begärt att be mig läsa tidningen!” fnös Måsen 
tillbaka.

”Det står att Ubu-Tutu har osynlighetsbältet …”
Det blev helt tyst en lång stund. Måsen kände hur det 

svindlade för hans ögon. Det kändes precis som om han 
var på väg att få ett nytt diabetsanfall.

”Om det är sant … om, om …”, flåsade Måsen, ”… om 
det är sant, är det bara en sak som gäller.”

Måsen var återigen genomsvettig. Det här började lik-
na en mardröm.

”Plan Delta”, sa doktor Örn.
”Plan Delta”, sa Måsen.
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och Tomas, som redan hunnit fram till matsalen, var helt 
förbluffade.

Maria och Rex hade gjort om hela matsalen till en 
enda stor karnevalliknande festlokal! Det hängde bal-
longer och girlanger överallt. De hade till och med satt 
upp en liten discokula som snurrade, och lampor i olika 
färger, så att hela rummet lystes upp. 

Bordet var dukat med partyhattar och tutor, och på var-
je plats låg det ett litet paket. Härlig och glad salsamusik 
hördes i bakgrunden och det doftade ljuvligt av Marias 
jambalaya, som stod i en stor gryta under lock på bordet.

När morfar och de andra kom in i matsalen, trodde 
de att de drömde. De visste inte om de skulle skratta el-
ler gråta. Vad var detta för påhitt? Hela världens framtid 
stod på spel, och nu skulle de äta och fira någonting?

”Hrmm, hrmm, vad är det här frågan om?” harklade 
sig morfar och stirrade argt på Maria.

”Men morfar, förstör inte det roliga nu. Du ser väl hur 
fint Maria och Rex har gjort, hur de har kämpat tillsam-
mans för att överraska oss när vi kom tillbaka”, sa Dexter.

”Varsågoda och sitt!” sa Maria och log brett och tog 
Rex i handen.

Dexter och Tomas satte sig ner direkt, och Vallax var 
precis på väg att sätta sig men ångrade sig när han såg 
att hans kollegor fortfarande stod upp. Ja, morfar stod ju 
inte, han satt i sin rullstol, men han höll sig på avstånd 
från matbordet.

”Med all respekt, Maria, det är väl inte rätt läge att 
festa just nu?” sa Måsen och suckade djupt när han tit-
tade på alla ballonger och girlanger.

”Med all respekt, men jag har jobbat här hos er utan 
att klaga i många år, och nu har jag något viktigt att be-
rätta. Det ÄR läge att festa just nu, för jag och Rex har 

”Om vi inte gör det nu, så kan det vara ute med värl-
den redan imorgon”, sa doktor Örn.

”Ja, riktigt så illa är det ju inte ännu, men vi kan inte 
vänta!” sa morfar.

”Kan någon förklara för oss vad som händer här?” frå-
gade Dexter.

”Ja, vad är det som händer egentligen?” frågade Tomas.
”Berätta för alla vad som händer nu och sluta prata i 

gåtor!” fortsatte Dexter.
”Jag har ett förslag”, sa Maria. ”Oavsett om det är 

världens undergång eller inte, så måste vi ju i alla fall äta. 
Maten är redan klar och står serverad på bordet.”

”Ja, ja!” ropade Dexter och Tomas i kör, för de var jät-
tehungriga efter alla äventyr vid Svaldbardspolisen.

Men morfar och doktor Örn protesterade. Hur kunde 
man tänka på mat nu?

”Nej, nej, nej … man ska inte fatta svåra beslut på fas-
tande mage! Innan man gör det ska man alltid äta en 
bit god mat, då tänker man klarare! Nu går vi och äter 
tillsammans och pratar igenom det här en gång för alla, 
okej?” fortsatte Maria bestämt. Hon var känd för sin 
stora envishet. När hon en gång börjat var det omöjligt 
att få stopp på henne, och hon brukade oftast få sin vilja 
igenom. Den här gången var inget undantag, för efter en 
stund, när morfar och doktor Örn inte orkade höra hen-
nes tjat längre, enades de om att slå följe till matsalen. 
Det var ju enda sättet att få tyst på henne.

Morfar rullade motvilligt iväg sin rullstol mot mat-
salen. Dexter och Tomas sprang före, tätt följda av Rex 
och Maria. Måsen och de andra gick en bit bakom och 
diskuterade. De var så uppslukade av sitt samtal, att de 
inte såg att ingången till matsalen var förändrad. Den 
var utsmyckad med stora mörkröda tyghjärtan! Dexter 
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glada och jublade och applåderade åt Maria och Rex. 
Till och med morfar förde sin rullstol fram och tillbaka 
i takt med musiken. Nu började Dexter och Tomas dan-
sa, och Vallax och doktor Örn skrattade och klappade i 
händerna.

Det var som om alla problem gick upp i rök och 
försvann.

Ingen vet hur länge Maria och Rex dansade, men ma-
ten kallnade i grytan och musmamman vaknade nere i 
musboet av allt skrik och ståhej. Som tur var sov musung-
arna fortfarande, men det vara bara en tidsfråga innan de 
skulle vakna.

Lugnt och försiktigt tog hon sig ut ur boet. Men inom-
bords var hon allt annat än lugn. Hon var arg och besvi-
ken på Max. Var höll han hus någonstans? 

Hon ville ha tillbaka sin man. Hon hade inte glömt 
hans löften om ett större boende och riktigt fet, lagrad 
ost i mängder.

Musmamman sprang fram över köksgolvet i riktning 
mot musiken och pressade sig igenom springan under 
köksdörren. Hon ställde sig på bakbenen och höjde no-
sen i vädret och började sniffa i luften. 

Marias jambalaya doftade verkligen fantastiskt och 
fick musmamman för en kort stund att tappa fokus, men 
snart hade hon ställt in sitt superstarka luktsinne på Max. 
Hon kunde inte riktigt förstå det, men det verkade som 
om lukten kom från den lurviga varelsen (Tomas). 

Eftersom hon visste att hennes luktsinne aldrig svek 
henne, närmade hon sig därför försiktigt Tomas och 
satte sig under matsalsbordet och väntade. Vad håller de 
på med för tokigheter, egentligen? tänkte musmamman 
när hon tittade på Tomas och Dexter, som dansade fram 
och tillbaka. Tålmodigt väntade hon på att den lurviga 

faktiskt … förlovat oss!” sa Maria, som egentligen hade 
velat vänta en stund med nyheten, men nu kände sig 
tvingad och forcerad att avslöja den stora hemligheten.

Det blev med ens knäpptyst. Rex rodnade så att han 
blev knallröd som en tomat i ansiktet och tittade ner i 
golvet. Salsamusiken ekade i matsalen och lät med ens 
väldigt starkt.

”Vad? Vad sa du?” frågade morfar, som var minst sagt 
chockad.

”Ja, det är väl inget konstigt med det? Jag tycker att ni 
håller på med konstiga saker hela dagarna med era upp-
finningar och ’världsundergångar’. Man måste väl leva 
livet också? Titta på er själva! Hur kul har ni egentligen?” 
sa Maria och höjde volymen på musiken. ”Kom nu älsk-
ling, så visar vi dem hur man har lite kul!” 

Rex tvekade först när Maria bjöd upp honom till dans, 
men snart fick han tillbaka den där pirriga och varma 
känslan i kroppen och plötsligt, utan att han själv för-
stod hur, så hände samma sak som i Marias rum tidigare. 
Hans ben började röra sig i takt med musiken, och det 
var precis som om hans kropp fick eget liv och gjorde 
som den själv ville. Snart var han igång och förde Maria 
över matsalsgolvet som om han aldrig hade gjort något 
annat i hela sitt liv.

Alla gapade av förvåning. Var detta verkligen samma 
Maria som brukade tjata om allting och vara den mest 
ordningsamma i hela universum? Först skakade morfar 
och de övriga på huvudet, men inom kort förbyttes upp-
givenheten i beundran, för Rex och Maria dansade fak-
tiskt som proffs – det var omöjligt att inte bli berörd när 
man såg dem flyga fram över matsalsgolvet.

Nu ägde en märklig förvandling rum. Från att ha varit 
en surmulen och allvarsam tyst publik blev alla i stället 
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aktivitet i sin ficka. Just det! Max! Honom hade jag ju 
glömt bort! tänkte han och kikade ner i fickan. När han 
fick se de båda mössen, trodde han först att han såg dub-
belt, för när man är så hungrig som Tomas var, kan det 
faktiskt hända att man ser i syne.

Max tittade tillbaka på Tomas och Tomas tittade på 
fru mus, som gömde sitt ansikte. Hon skämdes ju över att 
ha bitit Tomas och slagit sin man.

”Förlåt min fru, men hon har ett väldigt hett tempera-
ment”, sa Max och tittade skamset på Tomas.

”Äsch, det är ingen fara”, svarade Tomas, som var glad 
att inget hänt Max. Tomas hade ju också lite dåligt sam-
vete för att han hade glömt bort Max i sin ficka.

”Vad säger du? Du säger väl inget dumt om mig?” frå-
gade fru mus.

Tomas skrattade och tog upp de båda mössen i sin 
vänstra handflata. Fru mus tittade på Tomas omplåstrade 
pekfinger och skämdes.

”Förlåt”, pep hon på musspråk. ”Det var inte meningen.”
”Hon säger att hon är ledsen för att hon bet dig”, sa 

Max.
”Ha, ha, ha, det är ingen fara, hon var säkert bara 

rädd”, svarade Tomas. ”Men vad sägs om att jag hjälper 
er till musboet igen nu?”

”Vad sa han?” frågade fru mus och tittade med stora 
ögon på sin make.

”Eh, han frågar mig om jag vill stanna kvar här och 
hjälpa till med något mycket viktigt”, svarade Max och 
ljög för sin stackars fru, som genast flög i taket av ilska 
och vände sig till Tomas.

”Neej, vet du vad, ditt lurviga monster, nu får det vara 
nog! Jag ska ha tillbaka min make nu!” sa fru mus till 
Tomas så ilsket hon kunde.

varelsen skulle stå stilla så att hon kunde slutföra sitt 
uppdrag.

Plötsligt hördes rungande applåder och musiken tyst-
nade. ”Nu äter vi!” sa Maria och fick ett rungande ”Ja!” 
till svar av de andra, varpå de satte sig vid bordet.

Precis då, tog musmamman tillfället i akt och rusade 
fram så fort hon kunde och klättrade uppför Tomas ben 
och hans rygg, tills hon slutligen nådde hans högra axel, 
där hon förblev sittande en stund, flämtande och kippan-
de efter andan.

Tomas, som vid det här laget var van vid det mesta 
reagerade inte nämnvärt, mer än att han förde sin vänstra 
hand mot axeln för att se vad det var. Men så fort hans 
fingrar nuddade musmamman högg hon till, och Tomas 
gav till ett fruktansvärt skrik: ”Aoooohh!”

Han hoppade fram och tillbaka och skrek av smär-
ta. Musmamman blev förskräckt och tappade fotfästet 
och ramlade ner i Tomas ficka, där Max fick sitt livs 
överraskning.

Det är ännu oklart hur glad Max egentligen blev, men 
musmamman var i alla fall överlycklig och överöste Max 
med pussar, tills hon besinnade sig och i stället började 
ge honom örfilar och tillrättavisade honom: ”Hur kunde 
du?” och ”Jag visste att …” och ”Du ska alltid …” och 
”Bla bla bla”, pep hon upprört.

Max, som minst sagt blev tagen på sängen, urskuldade 
sig och hänvisade till all ost han samlat in till ungarna 
och lovade att ordna så att musmamman skulle få till-
baka stektermometern. Men fru mus var obeveklig. Hon 
tvingade Max att lova henne att han aldrig mer skulle 
rymma hemifrån och lämna henne i sticket.

Tomas fick sitt blödande pekfinger omplåstrat av 
Maria och lugnade ner sig. Plötsligt kände han en ovanlig 
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Det blev tyst en stund, men efter ett tag tog Maria till 
orda: ”Okej, berätta nu lugnt och sakligt vad som har 
hänt, så att till och med en apa kan förstå …”

Tomas, som precis höll på att dricka en härlig banan-
smoothie, som Maria hade gjort till honom, tappade 
sitt glas mitt i sin tallrik, så att det stänkte smoothie 
över hela hans ansikte. Han reste sig upp och gick ut ur 
matsalen.

”Förlåt honom, han har det tufft just nu”, sa Dexter 
och sprang efter Tomas.

”Oj, det var värst vad han var känslig, då”, sa Maria.
”Han gillar inte att bli kallad apa”, sa Vallax.
”Men han är väl en apa?” svarade Maria.
”Jo, jo …”, sa Rex och hyschade Maria lite grann, 

”… men han är ju inte vilken apa som helst.
Han är världens smartaste apa!”
Morfar signalerade till Rex att sänka volymen på mu-

siken lite. ”Så här ligger det till”, sa han. Han drog sin 
rullstol så nära bordet han kunde och lutade sig framåt 
och började prata med lugn och allvarlig röst:

”Vi är i en nödsituation, kanske den värsta någonsin. 
Ingen vet hur Kostroff lyckats få tag på ritningarna till 
osynlighetsbältet, men Ubu-Tutu är en av världens mest 
respekterade forskare, och om han säger något så stäm-
mer det alltid”, sa morfar och la fram tidningen så att alla 
kunde se.

Maria tittade på Ubu-Tutu och på Vallax, och så på 
Ubu-Tutu och på Vallax igen. Vallax kände sig med ens 
lite obekväm och blev till slut tvungen att säga till: ”Är 
allt i sin ordning, mår du bra?” frågade han och tittade 
irriterat på Maria.

Maria pekade på Ubu-Tutus näsa: ”Är han din bror? 
Du har ju likadan näsa!”

Tomas, som förstod att musmamman var arg men inte 
begrep vad hon sa, tittade förvånat på Max.

”Vad säger hon? Sa jag något fel?” frågade Tomas.
”Nej, nej, hon är bara angelägen om att komma hem, 

och hon saknar stektermometern som hon brukade ha i 
vardagsrummet”, svarade Max.

”Jaså, jamen då ordnar vi det, kompis”, svarade Tomas 
och gick iväg med de små mössen mot köket.

”Vad sa han?” frågade fru Mus.
”Han sa att det blir mycket svårt utan mig, och att det 

är synd att jag inte kan stanna”, ljög Max igen.
”Pyttsan!” svarade fru mus och blängde argt på Max. 

”Vilken nytta har de av en oduglig liten mus som du?”
”Vad sa du?” frågade Max förvånat och tittade ledset 

på musmamman.
”Eeh, nej, nej, jag menar att … eeh”, sa musmamman 

och försökte slingra sig. ”Jag behöver dig hemma, och 
ungarna … ja, de, … de behöver en pappa!”

Tomas lyfte ner de små mössen vid ingången till mus-
boet och gick iväg och började rota i kökslådorna. Efter 
en kort stund kom han tillbaka med någonting i handen.

”Här får du, min lille vän!” sa Tomas och gav stek-
termometern till Max. Fru mus strålade av glädje. Det 
spelade ingen roll att Tomas hade väckt ungarna. Nu var 
Max hemma och stektermometern var på plats igen!

Men Max hade blandade känslor inför den plötsliga 
hemkomsten. Han ville självklart vara med sin familj, 
men samtidigt kände han sig som en del av gänget nu. 
Han skulle verkligen sakna Tomas och alla de andra.

Samtidigt hade alla i matsalen nu satt sig vid matbordet 
och tagit för sig av Marias jambalaya. Maten smakade 
underbart gott, trots att den var kall, och alla mumsade i 
sig så mycket de orkade. 
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Men Maria var inte nöjd, hon kände att det var något 
skumt med det hela. Varför skulle Vallax ljuga om något 
sådant? tänkte hon för sig själv.

”Tror du att jag har en bror?” frågade Tomas och tit-
tade med stora ögon på Vallax.

”Eeh, jag vet faktiskt inte, Tomas, men det har du sä-
kert”, svarade Vallax med stor tveksamhet i rösten. Han 
började bli trött på allt tjafs nu.

Tomas sprang genast fram och gav Vallax en jättekram.
”Menar du verkligen det?!” utbrast Tomas och jublade:
”Jag har en bror, jag har en bro-oor, jag har en bror, 

jag har en bro-oor …” trallade han glatt och hoppade 
omkring på alla fyra runt bordet.

Dexter försökte lugna ner honom. Världens smartaste 
apa, tänkte Vallax och suckade. Visst …

Morfar harklade sig. ”Nåväl”, sa han och höjde rösten. 
”Ni vet ju alla hur det slutar om Kostroff lyckas tillverka 
osynlighetsbältet. Då är det ute med världen.”

Alla tystnade och tittade på morfar.
”Vi vet inte hur långt framskriden Kostroff är i sina 

planer. Och nu vi vet ju också att det finns en spion ibland 
oss.”

När Maria hörde ordet ”spion” rös hon till och tit-
tade på Vallax. Rex såg det, men skakade på huvudet och 
viskade i hennes öra: ”Nej, gör det inte! Säg ingenting 
Maria. Skäm inte ut oss ännu mer nu.”

”Men …”, viskade Maria tillbaka, och skulle just säga 
något om Vallax, när Rex lyckades stoppa henne i sista 
stund genom att ge henne en puss på munnen …

”Det finns bara en sak att göra”, svarade morfar.
”Vadå?” frågade Dexter.
”Någon måste ta sig till Afrika så snabbt som möjligt 

och sabotera Ubu-Tutus projekt. Jag är rädd att vi måste 

Morfar visste inte vad han skulle säga. Han suckade, 
för han började bli ganska trött på Marias upptåg. Fast 
hon lagar ju fantastisk mat, i alla fall, tänkte han och för-
lät henne och förde handen över sin mage. Han hade ätit 
alldeles för mycket jambalaya, men när man väl började 
så gick det ju inte att sluta.

Nu var Dexter och Tomas tillbaka igen och anslöt sig 
till diskussionen. ”Vad pratar ni om egentligen?” frågade 
Dexter och såg undrande på Vallax.

”Äsch det är ingenting …”, sa Vallax och vek ihop 
tidningen.

”Jo, det är det visst det!” protesterade Maria och vek 
upp tidningen igen. ”Titta där! Visst är det samma näsa 
som Vallax och han där på bilden har?”

Tomas tittade noga på bilden av Ubu-Tutu i tidningen 
och sedan på Vallax, och sedan på Ubu-Tutu och så på 
Vallax igen.

”Ni har faktiskt likadana näsor”, sa Tomas. ”Är det 
din bror?” 

Maria blev glad. Hon började gilla Tomas ännu mer 
nu. Hon skämdes för att hon sårat honom. ”Förlåt, det 
var verkligen inte meningen att göra dig ledsen”, sa Maria 
och tog Tomas hand.

”Äsch det är ingen fara”, sa Tomas och tittade ner i gol-
vet. ”Min näsa”, sa han plötsligt, och strök handen över sin 
nos. ”Min näsa, min näsa, vem har en näsa som liknar min?”

Det blev tyst en stund.
”Vi ska snart hitta din familj, Tomas, jag lovar dig!” sa 

Dexter och klappade Tomas på axeln.
”Men svara nu då!” insisterade Maria. ”Är det din 

bror eller inte?” 
”Nej, det ÄR inte min bror!” svarade Vallax och suck-

ade djupt och tog sig för pannan.
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44. Ett mycket speciellt toalettbesök
vid svalbardspolisens kontor vaknade poliserna 
ovanpå varandra i en stor hög.

De mindes absolut ingenting av vad som hade hänt. 
Det skulle från och med denna dag vara ett stort myste-
rium för dem.

Framför allt var de förvånade över hur rent och prydligt 
det var på poliskontoret. Men Tummas gillade det verkli-
gen, och från och med nu blev det hans mission att hålla det 
lika rent hela tiden på poliskontoret. De slutade med kaffe 
och munkar och började i stället med grönt te och nötter.

Det verkade som om Tromsöpolisens glömskeserum 
hade sina positiva bieffekter …

Tromsöpolisen, med Eirik i spetsen, var snart framme 
vid fastlandet, där Kostroffs jetflygplan väntade vid flyg-
platsen. Eirik överlämnade 1897 och 1950, samt de av-
svimmade Svarthattarna till några andra Svarthattar, som 
gav honom en väska full med pengar.

”Vad är det där för någonting?” frågade en av Svart-
hattarna och pekade på robotflygarna.

sätta in alla krafter vi har nu för att kunna följa varje steg 
Kostroff tar”, svarade morfar.

”Plan Delta”, sa Måsen.
Doktor Örn nickade instämmande.
”Plan Delta”, suckade Vallax.
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*

Medan Maria och Rex diskade i köket (till musfamiljens 
förtret, för de var trötta och ville sova) fördes vilda dis-
kussioner i Örnnästets matsal.

”Men vi har ju inget bevis på att ritningarna verkligen 
har stulits?” sa Dexter.

”Här är beviset”, sa morfar och slängde fram tidning-
en och pekade på Ubu-Tutu.

Dexter tänkte efter en lång stund.
”Hur lång tid tar det att skapa osynlighetsbältet?”
”Två månader, om man gör rätt från början”, svarade 

morfar. ”Annars kan det ta ännu längre tid. Men jag vet 
att Ubu-Tutu ligger i framkant med sin forskning, så han 
kanske kan lyckas på betydligt kortare tid …”

”Hur lång tid tar det att åka till Afrika?” avbröt 
Dexter.

”Vad menar du?” frågade morfar och tittade irriterat 
på Dexter.

”Morfar, lyssna på mig nu! Jag och Tomas har pra-
tat jättelänge om att åka till Afrika och hälsa på hans 
familj, och då kan vi ju passa på att ta ritningarna från 
den där Ubbe-Tutte!” Dexter pratade jättefort och viftade 
med armarna där han gick fram och tillbaka runt morfars 
rullstol, tills morfar nästan upplevde honom som ett sånt 
där bi en varm sommardag, som nästan kan driva en till 
vansinne med sitt eviga surrande …

”Dexter, vi har inte tid med sånt här! Det är allvar nu. 
Och Ubu-Tutu heter han förresten … inte Ubbe-Tutte”, 
sa morfar.

”Okej, men jag menar också allvar, morfar! Hur långt 
är det till Afrika?”

”Dexter, du är ett barn och …”

”Oj, dem höll vi på att glömma”, sa Eirik, som redan hade 
börjat räkna pengarna. ”Det är en av gubbens uppfinningar.”

”Få med dem ombord också!” sa Svarthatten, som 
hette 1350, och beordrade sina kollegor att få in robot-
flygarna i flygplanet. ”Och kasta in de där odågorna i 
lastrummet när ni är klara!” fortsatte han. Och efter en 
kort stund kom några Svarthattar och tog tag i 1897 och 
1950 och ville ta dem till lastrummet.

”Nej, idioter, inte de!” skrek 1350 och pekade på de 
avsvimmade Svarthattarna, som låg i en hög på en stor 
bagagebil. ”Det var dem jag menade!”

1897 och 1950 drog en lättnadens suck och började gå 
uppför flygplanstrappan och tittade på när deras mindre 
framgångsrika kollegor obönhörligt kastades in i flyg-
planets lastrum.

”Okej, trevlig resa då!” sa Eirik och vinkade med han-
den när de sista Svarthattarna gick ombord och flygplans-
motorn startade.

”Idioter”, mumlade 1350 och suckade.
Flygplanet var anpassat för långa resor, som nu då det var 

på väg till Afrika, där Ubu-Tutu och Kostroff väntade på 
sin specialleverans. Interiören var i en klass för sig, med vita 
skinnsäten och stora fat med frukt och vackra kristallglas.

”Rör ingenting! Kostroff blir rasande om allt inte är i 
perfekt ordning!” sa 1350 strängt och stirrade på 1950, 
som just tänkte ta en flaska bubbelvatten från en av de 
många minibarerna i flygplanet.

”Och du – ska du inte gå och göra det du ska nu? Där 
har du toaletten”, sa 1350 och pekade mot bakre delen 
av flygplanet.

”Nej, inte just nu. Jag är inte nödig ännu”, svarade 
1897 skamset och knappt hörbart och sjönk ner i den 
vita flygplansstolen.
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”Den är värd minst 5 000 kronor!” och förklarade att 
man kunde göra riktiga fynd på auktioner.

(En auktion är alltså när man säljer gamla saker – allt 
ifrån gamla möbler till tavlor och smycken – till den som 
vill betala mest för dem.)

Men Dexter kunde inte förstå varför doktor Örn ville 
ha en auktion just nu. ”Varför ska vi ha auktion?” frå-
gade Dexter. ”Vad är det vi ska sälja?”

”Nej, nej inte auktion! Aktion, sa jag, aktion!” svarade 
doktor Örn och tog sig för pannan. ”Aktion betyder ’att 
göra något’, inte att sälja något.”

Måsen harklade sig och tog ordet: ”Vi kan inte besegra 
Kostroff. Hans styrkor är för mäktiga, men vi ska hin-
dra honom från att tillverka osynlighetsbältet genom att 
skicka våra bästa Vithattar till fronten!”

”Vad är fronten för någonting?” frågade Dexter.
”Äsch, det är ju framsidan på flygplanet vetja”, sa 

Tomas självsäkert.
”Åh, Dexter, fronten är ett ord man använder för att 

beskriva platsen där kriget pågår”, svarade Måsen.
Krig? tänkte Dexter. Nu pratar de om det där kriget igen.
”Ska det bli krig?” frågade Dexter.
”Nej, inte den sortens krig du tänker på, men vi kom-

mer att bli tvungna att slå tillbaka varje försök Kostroff 
gör att förverkliga sina planer med osynlighetsbältet”, 
svarade Måsen.

”Det kommer att bli ett krig som aldrig tar slut”, sa 
Vallax och sänkte sitt huvud.

”Äsch, nu är du negativ!” sa Måsen. ”Du vet precis 
som alla vi andra att det här är enda lösningen!”

”Vad menar du?” frågade Dexter oroligt och såg på 
Vallax.

”Äh, lyssna inte på honom!” sa Måsen.

”Men du säger ju alltid att jag ’kan göra vad som helst’ 
och att jag ’ska tro på mig själv’!” svarade Dexter upp-
rört. ”Och nu säger du att jag är ett barn?”

”Ja, ja, men det här är något annat, Dexter. Du kan väl 
inte tro att jag tänker låta dig åka ensam till Afrika?” sa 
morfar och suckade djupt.

”Men hur långt ÄR det då?” fortsatte Dexter.
”Tio timmar med flyg!” sa doktor Örn till slut, för hon 

hade tröttnat på Dexters evinnerliga frågor. ”Eller två 
veckor med båt.”

”Men med svävaren går det väl snabbare?” frågade 
Dexter.

”Nej, nu slutar vi prata om det där! Det finns bara 
ett alternativ just nu, och det är plan Delta”, sa morfar 
bestämt.

”Vadå, är det ett flygplan?” frågade Tomas, som syf-
tade på ordet plan som i flygplan, men ingen brydde sig 
om hans frågor just nu.

”Vad är plan Delta?” frågade Dexter.
”Det är en aktion vi planerat och förberett oss på sedan 

länge, om Kostroff någon gång i framtiden skulle lyckas 
stjäla C-G:s ritningar”, svarade doktor Örn.

”Auktion?” sa Dexter och mindes hur han och morfar 
varit på en sån där auktion en gång och köpt en antik 
kruka till mamma i födelsedagspresent: 

Dexter skulle aldrig glömma budgivningen på den där 
krukan. Det var en äldre dam som också ville ha krukan, 
och när morfar skrek ”200!” skrek damen ”250!” och så 
höll det på tills de var uppe i över 1 000 kronor.

Till slut fick morfar köpa krukan för 1 500 kronor, och 
damen blev jättesur, för hon ville också ha den men hade 
inte råd att betala mer. När Dexter sa till morfar att det 
var alldeles för dyrt för en ”gammal kruka” svarade han: 
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”Nej, det stämmer inte”, sa Måsen. ”De kommer att 
vara osynliga!”

”Vad? Ska de ha osynlighetsbälten på sig, allihop?” 
frågade Dexter överraskat.

”Ja, det är tanken. Det är en del av vår plan!” svarade 
Måsen.

”Nej, käre vän”, sa morfar. ”Vi har bara två osynlig-
hetsbälten klara än så länge, och det tar för lång tid att 
producera så många.”

Det blev tyst.
”Jag trodde att du hade fler klara”, sa Måsen.
”Nej, jag har inte hunnit. Jag har haft så mycket annat 

att göra på sistone”, svarade morfar.
”Ser du nu, morfar!” skrek Dexter glatt, för det här var 

hans chans. ”Det finns två osynlighetsbälten och jag och 
Tomas är två. Det är perfekt!”

Morfar suckade. 

*

Samtidigt höll 1897 på att äta sig proppmätt på blåbär, 
som fanns utplacerade i små skålar runt om i hela flyg-
planet. Han ansträngde sig för att det inte skulle bli några 
blåbärsfläckar på de vita flygplanssätena.

1350 och hans kollegor hade gått iväg och lämnat 
1897 och 1950 ensamma kvar.

”Wow, det här var det godaste jag ätit i hela mitt liv!” sa 
1897 med hela munnen full av blåbär. Han hade ju aldrig 
ätit blåbär förut. Svarthattarna var vana vid ensidig, smak-
lös mat. Det såg nästan lite otäckt ut när 1897 pratade 
med blåbär i munnen, för hans tänder var helt svarta.

”Öh, vad?” mumlade 1950, som precis hade ätit en hel 
klase halvgröna, härliga bananer och slumrat till i den 

”Men ni vet ju att jag har rätt”, svarade Vallax. ”Så 
fort vi sätter igång med plan Delta så har vi en evig strid 
att utkämpa, som kommer ta all vår tid. Och vi vet ju inte 
ens om vi kommer att lyckas. Tänk också på vilken fara 
vi utsätter Vithattarna för.”

Morfar, Måsen och doktor Örn vände sig alla mot 
Vallax och frågade i kör: ”Och vad är alternativet?”

Men nu hade Dexter fått nog. 
”Hallå! Kan ni inte bara lyssna en gång för alla på vad 

jag har att säga?! Varför ska ni sätta igång det där kriget, 
när ni kan använda mig och Tomas? För det första kom-
mer ingen att känna igen oss, och för det andra så vill vi 
verkligen åka. Vi kan klara av den där Ubbe-Tutte utan 
problem tillsammans, jag och Tomas!”.

Tomas blev genast glad när han hörde sitt namn och 
nickade och hummade instämmande och ställde sig bred-
vid Dexter och la sin arm om hans axel.

”Jag vet hur de jobbar och jag vet hur de tänker …”, 
sa han, ”… så det finns ingen som är bättre än jag på att 
lura Svarthattarna och Kostroff.”

”Det är sant!” sa Dexter och tittade på morfar. ”Tomas 
är perfekt för uppdraget. Han är smart och han kan klätt-
ra och hoppa och han är bra på att förstöra saker.”

”Uuh?” utbrast Tomas och tittade förvånat på Dexter.
”Ja, jag menar att du är stark, jättestark!” sa Dexter och 

försökte slingra sig. Det verkade fungera, för Tomas bör-
jade genast spänna armarna och visa sina muskler för alla. 
Det Dexter inte visste var att han faktiskt talade sanning. 
Schimpanser är ju fem gånger starkare än en människa! 

”Jag är liten, och ingen kommer misstänka mig. Jag 
kan smyga in överallt. Ingen känner igen mig, så det är 
perfekt. Vithattarna kommer ju att bli upptäckta direkt!” 
fortsatte Dexter.
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”Har du ätit upp ALLA blåbär?” skrek han så högt att 
1897 fick lock för öronen. ”Vad har du gjort?” fortsatte 
1350. ”Nu kommer ritningarna aldrig att komma ut!”

”Vadå, vad menar du?” frågade 1950, som höll på att 
plocka upp alla bananskal.

”Blåbär är ju förstoppande och gör att man blir hård i 
magen!” svarade 1350.

”Men varför har ni blåbär överallt, då?” frågade 1950.
”Kostroff säger att man blir intelligent av att äta blå-

bär och man ska äta en skål om dagen, men inte TIO skå-
lar!” skrek 1350 och suckade högt och ojade sig. ”Men 
kanske är blåbär det enda ni borde äta, eftersom ni är så 
korkade. Fast just nu måste vi få ut ritningarna!”

”Jag vet!” sa den andre Svarthatten, som hette 1201. 
”Vi matar honom med plommon, det är lösande!”

”Neeej, jag är jättemätt!” svarade 1897.
”Vad sa du?” frågade 1350.
”Jag är mätt, sa jag”, svarade 1897.
”Nej inte du, dumskalle!” skrek 1350.
”Plommon”, svarade 1201. ”Om vi matar honom med 

plommon kanske det kommer ut. Plommon gör ju att 
man blir lös i magen!”

”Ja, just det! Du har rätt!” sa 1350 och plockade ge-
nast fram alla plommon han kunde hitta i fruktskålarna. 
Han tog fram en kniv ur sitt bälte och delade på plommo-
nen för att plocka ur kärnorna och började sedan trycka 
in plommon efter plommon i 1897:s mun.

”Kom igen! Ät nu!” skrek 1350.
1897 ville säga någonting men det gick inte med mun-

nen full av plommon. Han orkade inte kämpa emot. 1950 
visste inte vad han skulle göra, så till slut började han 
städa och gick till toaletten med bananskalen. Men när 
han såg att papperskorgen på toaletten var så liten att det 

mjuka flygplansfåtöljen. Han hade heller aldrig ätit något 
så sött och gott tidigare. Man kunde liksom inte sluta äta, 
så gott var det.

1950 ryckte till när han såg 1897:s blåsvarta tänder och 
trodde han drömde en mardröm om köttätande isbjörnar.

Plötsligt öppnades dörren till cockpit, och 1350 rusade 
in tillsammans med en kollega, men det skulle de aldrig 
ha gjort för båda två halkade genast på 1950:s banan-
skal, som låg kastade på golvet. De gjorde en halv bak-
länges kullerbytta i luften!

”Aaaaoooooo! Aaa-aa-aa-j!” skrek de när de landade 
på rygg med varsitt bananskal på huvudet.

1897 och 1950 skrattade, men glädjen blev kortvarig, 
för så fort 1350 och hans kollega reste sig upp började de 
gorma och skrika, så att både 1897 och 1950 kröp upp i 
flygplanssätena av rädsla.

”Eeeera juuuubelidioter! Vad håller ni på med?” 
skrek 1350 och blev knallröd i ansiktet. ”Kostroff 
kommer att göra slarvsylta av er! Om det inte vore för 
de där ritningarna skulle ni få livstids straffläger vid 
Sydpolen! Och förresten, ritningarna måste vara ute 
när Doktor Tutu och Kostroff möter er vid Vulkanön. 
Så se till att få ut dem nu!” fortsatte han skrika och 
pekade på toaletten.

”Eeh, men j-j-j-ag är i-i-i-nte n-n-n-nödig ännu …” 
krystade 1897 fram och råkade tappa ett blåbär mitt på 
det vita sätet.

1350 såg det och tog av sig sina solglasögon och tittade 
på 1897, som nästan svimmade av skräck. 1350:s blickar 
var som eldklot, som ögonen på en drake som sprutade 
dödlig eld. 1350 tittade på alla tomma blåbärsskålar och 
gick fram och tog tag i 1897 och ruskade om honom så 
hårt han bara kunde: 



454 455

Men toaletten var så liten att man precis fick plats, så 
1897 förblev sittande på toalettstolen. På flygplanet fanns 
nämligen en minitoalett avsedd endast för Svarthattar 
och en större toalett för Kostroff och hans gäster.

1950 skalade nervöst ytterligare en banan och iakttog 
uppmärksamt händelseförloppet. Han bet av en pytteli-
ten bananbit i taget, för att verka sysselsatt, för egentligen 
var han ju jättemätt och trött på bananer. Han la banan-
skalet fint och prydligt bredvid fruktskålen och rodnade 
lite grann. Han bad en bön om att ingen skulle upptäcka 
bananskalen i toaletten.

”Hur går det?” frågade 1350, men 1897 svarade inte. 
Han hade somnat på toalettstolen.

*

Morfar var på väg att ge order om plan Delta. Men 
Dexter gav sig inte, han fortsatte att tjata, tills morfar 
inte orkade längre: ”Okej, nu får det vara nog. Jag älskar 
dig väldigt mycket, det vet du, och jag ville ju egentligen 
aldrig att du skulle tvingas bli en del av det här”, sa mor-
far och såg sorgset på Dexter.

”Men, morfar”, sa Dexter genast. ”Det här är det bästa 
som någonsin har hänt mig! Jag vill aldrig tillbaka till ’det 
vanliga’ igen. Jag vill vara en del av Motståndsrörelsen så 
länge jag lever!” Han kramade morfar så hårt han kunde. 
Morfar satte honom i sitt knä i rullstolen.

”Dexter, Dexter, vad ska jag göra med dig egentligen?” 
skrattade morfar och glömde bort allvaret för en stund.

”Du behöver inte göra någonting. Jag ska ta hand 
om dig nu, morfar. Nu är det min tur att hjälpa dig!” sa 
Dexter och gav morfar en puss på kinden. ”Jag är stor nu, 
morfar, och Tomas hjälper mig, han är jätteduktig.”

bara fanns plats för hälften av bananskalen kastade han 
resten av skalen i toaletten och tryckte på spolknappen. 
Men inte oväntat fastnade de. 1950 stängde toalettlocket 
försiktigt och gick ut som om ingenting hade hänt. 

”Du där – nu får du hjälpa din kompis på toa! Jag tror 
att det är dags när som helst”, sa 1350 och torkade sina 
händer, som var helt klibbiga av alla plommon.

1897 satt helt livlös, och det var oklart om han sov el-
ler var vaken. Men så plötsligt vajade han till och gav till 
en jätterap som aldrig ville ta slut, och när han var klar 
ramlade han ner på golvet.

Men det var inte allt, för så fort han nuddade golvet 
släppte han en jättebrakare, en sån där som man vanligt-
vis bara lyckas få till med en pruttkudde som är fylld till 
bristningsgränsen. Brakaren fortsatte i vad som tycktes 
vara en hel evighet, och det var nästan så att det la sig en 
dimma i hela flygplanet. 1350, 1201 och 1950 höll för 
sina näsor och viftade med händerna.

”Kom igen, vi tar honom till toaletten!” sa 1350, och 
strax tog 1350 och 1201 tag i var sin sida om 1897 och 
bar iväg honom. 1950 tittade förskräckt på, för han ville 
ju inte att någon skulle komma på hans missöde med 
bananskalen.

”Lyft upp toalettlocket och sätt honom ned!” sa 1350.
”Ja, ja, ta det lugnt, men vi måste väl klä av honom 

först”, svarade 1201.
Och så blundade både 1350 och 1201 och drog av 

1897 byxorna och satte honom på toalettstolen och 
stängde dörren efter sig.

”Kom igen nu!” ropade 1350 utanför toalettdörren 
till 1897, men han svarade inte. Man kunde höra några 
djupa suckar inifrån toaletten, men så kom ytterligare en 
rap, och 1897 var på väg att ramla ner på golvet igen. 



456 457

på att allt skulle lugna ner sig och bli som vanligt igen. 
Maria hade verkligen inte sparat på ballonger och ser-
pentiner. Det var så många att man knappt kunde se var-
andra i matsalen.

En stunds förvirring uppstod, och ingen visste vad 
man skulle göra, men efter ett tag fick doktor Örn nog 
av ballongbadet och började smälla ballongerna med en 
kulspetspenna. 

Det blev ett fasligt liv, men snart kunde man i alla fall 
se varandra i matsalen igen.

I musboet blev det genast bråk. Musmamman bekla-
gade sig över hur lyhört det var i musboet och tjatade på 
Max om att flytta till något större och bättre. Hon var 
trött på att hela tiden bli störd av allt oväsen och ungarna 
behövde verkligen sin sömn för att växa till sig. Men lika 
trött som musmamman var på detta, var nog även Max 
på allt tjat som aldrig verkade ta slut.

Han längtade efter sina vänner …
”Kom, så går vi!” sa doktor Örn och gick ut.
I köket stod Maria och Rex fortfarande och diskade 

och de hörde ingenting, för de hade salsamusiken på 
högsta volym och diskade och dansade samtidigt. ”Det 
här ju ett riktigt ’salsa-DISKO’, Rex!” fnittrade Maria, 
men det tog ett tag innan Rex förstod vitsen och skrat-
tade med.

Rex och Maria blev glada att se Tomas i köket, och 
Maria bad honom genast att torka disken, vilket han med 
glädje ställde upp på. Då kanske hon inte blir så arg, när 
hon ser vad jag har ställt till med inne i matsalen, tänkte 
Tomas och skyndade sig att hjälpa till.

Snart var morfar, doktor Örn och de andra ute ur 
matsalen och gick tillsammans mot hangaren. Några 
Vithattar kom emot dem och hälsade glatt, och Dexter 

”Ja, verkligen”, sa morfar och sneglade på Tomas, som 
just hade trasslat in sig i Marias girlanger och såg allt an-
nat än begåvad ut. Vallax ställde sig bredvid och försökte 
stötta Dexter. Innerst inne trodde nämligen Vallax på 
både Dexter och Tomas. Men framför allt var ju Vallax 
emot plan Delta. För morfar räckte det dock inte att tro, 
han hade ansvar för Dexters liv.

”Är plan Delta verkligen den enda lösningen?” frågade 
Vallax. ”Du vet ju vad det innebär C-G?”

”Allt annat är en för stor risk. Vi måste göra det”, sa 
Måsen innan morfar hann svara.

”Men minns du inte hur bra det gick med svävaren?” 
sa Dexter. 

”Jo, jo, men det är en helt annan sak”, svarade Måsen.
”Varför det? Vi klarade ju det, eller hur? Jag och 

Tomas klarade det precis lika bra som en vuxen, eller hur 
Tomas?” ropade Dexter till Tomas, som nu hade trasslat 
in sig ännu mer i girlangerna. Dexter blev arg och tänkte: 
Åh, han förstör ju allting! Varför ska han göra så just nu? 
Han skämmer ju ut oss!

”Eeh … uhu”, sa Tomas och såg just nu fullständigt 
förvirrad ut. Han var fullt upptagen med att få loss sin 
stortå från några girlanger, som gick från taket ner till gol-
vet. Men det verkade precis som om ju mer han försökte 
komma loss, desto mer trasslade han in sig. Och till slut 
trasslade Tomas in sig så mycket att han lyckades riva ner 
hela arrangemanget med girlanger och ballonger på väggar 
och tak så att de rasade ner och täckte hela matsalen.

Endast Maria och Rex, som stod och diskade i köket, 
klarade sig från att bli dränkta av det färgglada ballong- 
och serpentinhavet.

Tomas lyckades äntligen få loss sin stortå och sprang 
genast och gömde sig i köket, där han väntade skamset 
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”Ja, där ser du!” sa Dexter. ”Hon kommer säkert inte 
ha någonting emot att jag och Tomas åker!”

*

Men det var inte riktigt hela sanningen, för under de 
senaste dagarna hade både Dexters mamma, Elsa, och 
rektorn i Dexters skola pratat med polisen flera gånger.

Elsa hade till och med varit tvungen att sitta med 
lögndetektor på sig och svara på frågor om var Dexter 
var någonstans, för ingen kunde tro på henne när hon 
sa att hon inte var säker på när hon såg Dexter el-
ler morfar senast. Polisen gick till och med så långt 
att de reklamerade lögndetektorn och fick den utbytt. 
Mamma var helt förtvivlad och visste inte vad hon 
skulle göra.

”Jag säger ju att vi pratade i telefon, och att han var 
hos några vänner och skulle stanna hos sin morfar. Det 
är allt jag vet!” sa Elsa.

Men polisen gav sig inte. De ville ju till varje pris få 
reda på var morfar var. De tvingade henne att komma 
tillbaka till polisstationen flera gånger. De tänkte att hon 
säkert skulle tröttna och berätta sanningen till slut. Men 
varje gång berättade Elsa exakt samma historia och po-
lisen gäspade och sörplade i sig sitt kaffe.

Elsa blev också tvungen att betala böter för varje dag 
som Dexter inte var i skolan. Polisen sa att de skulle 
börja jaga Dexter om han inte kom tillbaka inom en 
vecka, för det var olagligt för barn att inte gå i skolan.

Mamma ringde flera gånger om dagen, men signalen 
gick inte fram till mobiltelefonen i morfars tornraket. Av 
säkerhetsskäl var det endast Örnnästets egna telefoner, 
sändare och mottagare som fungerade på Björnön. 

tänkte med ens på det där med ”plan Delta” och tyckte 
synd om dem. 

”Det är inte rättvist!”
”Vadå, vad menar du?” frågade morfar.
”Vithattarna – titta hur glada och lyckliga de är här 

på Björnön. Det är inte rättvist att de ska behöva kriga”, 
svarade Dexter.

”De ska inte kriga, Dexter! De ska bara hjälpa oss att 
sabotera för Kostroff. Det är allt”, sa morfar självklart.

”Ja, men du hörde ju vad Vallax sa om att det kommer 
att bli ett krig som aldrig tar slut. Är det verkligen så?” 
frågade Dexter.

Morfar blev tyst.
”Ja, Vallax kanske har rätt”, svarade morfar efter ett 

tag och suckade. ”Men, Dexter, jag kan inte skicka iväg 
dig och den där apan, det förstår du väl? Det är rena van-
sinnet! Vad skulle mamma säga?”

”Mamma skulle förstå allting, morfar. Hon litar på mig, 
och du vet ju … ja, hon älskar mig, men … ja … egent  ligen 
tror jag inte att hon bryr sig. Jag tror inte att det spelar 
någon roll för henne var jag är någonstans.”

”Nej, nu dagdrömmer du, Dexter! Det är väl självklart 
att Elsa bryr sig om dig”, sa morfar.

”Men hur många gånger har hon ringt, då?” frågade 
Dexter.

”Vad menar du?” svarade morfar. ”Du sa ju att du 
skulle vara hos mig några dagar och …”

”Ja, ja …”, sa Dexter och avbröt morfar, ”… men om 
jag vill få tag i dig och inte lyckas, så fortsätter jag att 
ringa tills jag får tag i dig, eller hur?”

”Eeh, jaa, eeh, men vi har ju försökt ringa henne flera 
gånger. Hon är säkert bara upptagen med något jätte-
viktigt forskningsprojekt”, svarade morfar.



460 461

Automatiskt, och utan att tänkta sig för, tryckte 1897 
på spolknappen.

”Neeeeeeej!” hördes ett gallskrik utanför toaletten.
 

Och Dexters mobiltelefon, den låg kvarglömd i mor-
fars lägenhet. Varenda gång Elsa ringde på den gick den 
gälla ringsignalen med ledmotivet till Agent Rex igång, 
och fick tant Janssons cockerspanielhundar att börja 
skälla. Men svara någon gång då … suckade tant Jansson 
och undrade om det NÅGONSIN skulle bli lugnt och 
skönt i morfars hus.

När polisen visade Elsa vad som stod i tidningen om 
morfar och om kidnappningen av Dexter visste hon att 
det inte var sant. Det var något som morfar alltid hade 
sagt till henne sedan hon var liten:

”Lita aldrig på det som står i tidningarna, det är bara 
lögner!”

Och det hade mamma heller aldrig gjort. Hon läste inte 
ens tidningen, förutom nu, då hon ville veta om de skrev 
något nytt om Dexter och morfar.

 
*

Samtidigt försökte 1350 väcka liv i 1897 genom att hälla 
isbitar under hans krage och i hans skor, där han satt och 
sov på toaletten.

”Oh, aaaa, nej, nej, försvinn!” sa 1897 hela tiden och 
drömde att det var en isbjörn som nafsade på honom. 
Men efter ett tag vaknade han och drog en lättnadens 
suck.

”Åh, tack, tack”, sa han till 1350, som trodde att han 
hade blivit galen, men 1897 var så tacksam och glad att 
det bara var en dröm att han inte brydde sig om isbitarna.

”Oj! Jag tror det kommer nu!” sa han och skrämde 
1350 så att han trillade baklänges ut från toaletten.

1897 stängde toalettdörren, och strax därefter plas-
kade det till.



462 463

sedan skrattade Måsen och klappade doktor Örn på 
axeln.

”Ja, ja, vi har alltså ännu mer gemensamt än man kun-
de tro! Men vill du då verkligen göra samma sak mot 
grabben, Carl-Gustav?” fortsatte Måsen.

”Det här är annorlunda, det vet du”, suckade morfar.
”Varför det?”
”Ja, varför det?” frågade doktor Örn.
Vallax kände sig lite utanför under hela diskussionen, 

för enligt honom själv han hade haft ganska bra föräld-
rar, som lyssnade på honom när han var liten. Här fick 
han sin chans att flika in och känna sig delaktig: ”Jamen, 
det är ju exakt vad jag har försökt säga hela tiden! Jag 
tror på grabben. Han kommer att klara det fint!”

*

I Kostroffs flygplan rådde fullständig kalabalik. 1350 
trodde att 1897 hade spolat ner ritningarna till osynlig-
hetsbältet i toaletten och skrek därför som en galning: 
”Idioooot! Vad gör du? Är du gaaaaalen?”

1897, som fortfarande var dåsig efter plommonen, 
undrade varför 1350 gormade så fruktansvärt. Men 
plötsligt, när han insåg vad han hade gjort, började han 
kallsvettas och greps av panik. Han tittade genast ner i 
toaletten, och det var ingen rolig syn, men han drog en 
lättnadens suck. Allt var kvar tack vare 1950:s bananskal 
som fastnat i toaletten.

”Det är ingen fara! Jag har den!” skrek 1897, men und-
rade samtidigt hur han skulle få upp mikropåsen.

”Vad? Nu hade du verkligen tur!” skrek 1350. ”Doktor 
Tutu och Kostroff förväntar sig att få ritningarna direkt 
när vi landar!”

45. Mot Afrika
”morfar, minns du inte när du var liten och ville bli 
upptäcktsresande, men dina föräldrar alltid stoppade dig 
från att åka?” frågade Dexter.

Måsen, doktor Örn och Vallax lyssnade uppmärksamt, 
där de stod i Örnnästets hangar tillsammans med morfar 
och Dexter. Ingen av dem hade någonsin hört något om 
morfars barndom, så de blev nyfikna.

”Ja, jo, eh, jovisst, men …”, svarade morfar trevande.
”Nej, inga men! Visst var det hemskt. Erkänn nu!” sa 

Dexter.
”Är det sant?” frågade Måsen. ”Exakt samma sak hän-

de ju mig, när jag var liten!”
”Vad, menar du verkligen det?” sa doktor Örn. ”Mig 

också.” 
Det var nästan kusligt. Precis som om historiens tunga 

vingslag plötsligt svepte in över hangaren och förde med 
sig sorgsna barndomsmoln av tjatande föräldrar, som 
inte tog sina barns drömmar på allvar. Måsen, doktor 
Örn och morfar tittade på varandra, först allvarligt men 
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”Nej, vet du vad!” sa Maria chockat. ”Jag tänker då 
inte hälsa på några möss!”

Både Maria och Rex var fortfarande rädda för möss 
och ville verkligen inte riskera att förstöra sitt goda hu-
mör och den härliga feststämningen. Men det var för 
sent.

Tomas hade redan knackat på hos Max. Han gjorde 
verkligen allt han kunde för att slippa bli ertappad med 
stöket i matsalen.

”Hallå, Max, kom ut och hälsa på Rex och Maria. De 
vill jättegärna träffa dig och din familj!” sa Tomas med 
sammetslen röst. Tomas böjde sig ner och tittade in i mus-
boet, men det skulle han inte ha gjort, för plötsligt fick 
han en jättesmäll rakt på nosen.

”Aj, aj, aj!” skrek Tomas och höll händerna för ansiktet.
Det var musmamman som slog till honom med 

stektermometern. Han höll ju på att väcka ungarna! 
Musmamman kunde inte tala och göra sig förstådd, och 
då är våld tyvärr ofta en vanlig utväg.

”Min stektermometer!” skrek Maria upprört. ”Vad 
gör den där nere?” När musmamman såg Marias hand 
komma emot musboet drog hon undan stektermometern 
så snabbt hon kunde och gömde den långt, långt inne i 
boet.

Maria böjde sig ner och tittade in i hålet. När hon såg 
all ost blev hon alldeles rosenrasande. ”Vad? Vad är detta 
för något? Var kommer all ost ifrån?” sa hon och tittade 
på Tomas. ”Är det du som har gjort det här? Och jag som 
precis börjat gilla dig!”

Tomas låtsades fortfarande ha ont, men egentligen var 
han mest chockad, för smällen var ju inte speciellt kraftig.

”Skidbacken! Det var du!” skrek Maria och pekade på 
Tomas.

”Eeh, ja … jag, eeh … jag ser påsen … men …”, svam-
lade 1897 och arbetade febrilt på en lösning. Och plötsligt 
kom han på det. Men det var verkligen det sista han ville 
göra. Motvilligt drog han upp fotot av Maria ur fickan, 
pussade det, bad om förlåtelse, böjde det och fiskade upp 
mikropåsen ur toaletten med hjälp av fotot.

”Jag har den, jag har den!” skrek 1897 triumferande 
och öppnade toalettdörren, efter att ha tvättat bort den 
värsta smutsen från påsen och fotot i handfatet. ”Förlåt 
min kära”, sa han och torkade fotot och stoppade ner det 
i fickan igen.

*

I Örnnästets kök var Tomas, Rex och Maria nu klara med 
disken, och Maria hängde av sig förklädet och stängde av 
musiken.

”Kom så går vi och kollar var de andra håller hus nå-
gonstans. Det är ju knäpptyst ute i matsalen.”

”Eeh, kan vi inte dansa lite till? Ni kan väl lära mig att 
dansa?” frågade Tomas, som ju inte ville att Maria skulle 
upptäcka stöket i matsalen.

”Jamen, visst! Varför sa du inte det tidigare, Tomas? 
Sätt på musiken igen, Rex!” sa Maria och gav Tomas en 
danslektion. Rex stod bredvid och klappade händerna.

Men när Tomas kunde alla danssteg sa Maria: ”Nej, 
Tomas, nu kan du det här. Bra jobbat! Kom så går vi och 
letar upp de andra!”

”Nej, men, eeh, ska ni inte hälsa på mina kompisar 
först?” sa Tomas och pekade på musboet.

”Vadå?” frågade Maria förvånat.
”Ja, ni har ju träffat Max, alltså musen Max”, sa 

Tomas.
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”Vad håller ni på med?” frågade Maria. ”Flytta på 
er!”

De hade underskattat Maria. Hon var starkare än man 
kunde tro, för trots att Rex och Tomas tog i allt vad de 
kunde för att spärra vägen till matsalen lyckades hon 
knuffa undan dem och bryta sig igenom.

Nu var hon riktigt arg! Att den där musen kunde ha 
fräckheten att stjäla hennes termometer, och till råga på 
allt bita henne i fingret också! Allt det fina var som bort-
blåst. Förlovningen, dansen och romantiken. Men ändå 
hade hon det allra värsta framför sig …

När hon smällde upp dörren och fick se den saliga rö-
ran i matsalen, var det som om hennes hjärta hoppade 
upp i halsgropen. Hon visste inte vad hon skulle tänka el-
ler tro. Chocken var för stor. Till slut föll hon ner pladask 
på matsalsgolvet.

Rex och Tomas hörde dunsen och sprang genast ut i 
matsalen. ”Hon har svimmat av chocken”, sa Tomas och 
skämdes.

”Stackars liten …”, flämtade Rex oroligt. ”Kom så bär 
vi upp henne till hennes rum och städar upp den här rö-
ran tillsammans! Kanske glömmer hon allt och tror att 
det var en dålig dröm, när hon vaknar och ser en ski-
nande ren matsal”, fortsatte Rex och plockade fram plås-
terasken från Första hjälpenskåpet i matsalen.

Tomas nickade och höll med.
När Rex hade plåstrat om Marias finger gick de 

båda upp och stoppade om Maria i hennes säng och 
återvände sedan till matsalen för att städa. På vägen 
ner berättade Tomas vad som hänt och bad Rex om 
förlåtelse.

”Det är ingen fara, Tomas, det där är sånt som händer 
ibland. Man lär sig av sina misstag. Nu städar vi upp och 

Han låtsades nu ha jätteont och ojade sig och vände 
sig bort från Maria. Men nu hade Maria fått nog och tog 
saken i egna händer. Hon stack in handen i musboet för 
att ta tillbaka sin stektermometer. Men lika fort som hon 
stack in handen drog hon ut den igen och gallskrek när 
musmamman bet henne: ”Aaaaoooooo, aj, aj, aj!”

”Älskling, hur är det fatt?” ropade Rex.
Han böjde sig ner och hytte med knytnäven mot mus-

boet, där musmamman skälvde av skräck, men kände sig 
plötsligt lite löjlig. 

”Hur gick det?” frågade Rex. ”Åh, nej, du blöder ju! 
Vänta, så ska jag hämta bandage och plåster”, sa han och 
sprang ut i matsalen.

”Neej!” skrek Tomas, när han såg Rex öppna 
matsalsdörren.

Men det var för sent. Rex fick sitt livs chock när han 
kom ut i matsalen och såg allt stök. Det såg ut som ett 
bombnedslag. Han ville skrika men tänkte efter och bet 
sig i läppen, för han ville ju inte göra Maria ännu mer 
upprörd. Han tog några djupa andetag och återvände till 
köket, dock utan plåster.

Rex stängde matsalsdörren ordentligt efter sig och 
ställde sig för säkerhets skull med ryggen mot den, så att 
ingen skulle kunna ta sig in. Tomas tittade på Rex och 
deras blickar möttes i samförstånd. Rex hade ingen aning 
om vad som hade hänt, men det spelade ingen roll just 
nu. Det viktigaste var att inte oroa Maria.

”Var är plåstret?” frågade Maria förvånat.
”Eeh, de var slut”, svarade Rex.
”Slut? Åh, odugling, allt ska man göra själv. Jag får 

väl gå och hämta själv, då!” sa Maria och gick mot mat-
salsdörren. Men både Tomas och Rex stod i vägen och 
stoppade henne.
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Han mindes ju hur ont det faktiskt gjorde i hjärtat när 
hans egna föräldrar inte litade eller trodde på honom när 
han var liten. Och att Måsen och doktor Örn haft lik-
nande upplevelser gjorde ett starkt intryck på morfar. 

”Okej då! Jag ger upp, ni har rätt!” sa morfar. ”Dexter, 
förlåt att jag inte ville tro på dig. Jag vet att du klarar det, 
och det är ju vad jag alltid har sagt till dig: Vill man så 
kan man! 

Morfar och Dexter sa det i kör tillsammans och skrat-
tade. Det där hade de sagt många gånger förut.

”Kom hit och sätt dig, min lille äventyrare!” sa morfar.
”Morfar!” ropade Dexter av glädje, och omfamnade 

morfar. Äntligen kände Dexter igen sin gamla morfar.
Vallax pustade ut och klappade Dexter på axeln. 

Måsen och doktor Örn såg på varandra och nickade.
”Åh, vad jag har saknat dig, morfar!” sa Dexter.
”Men jag har ju varit här hela tiden!” svarade morfar.
”Ja, men ändå inte. När du är så där allvarlig och 

sträng hela tiden, känns det som om du är en annan per-
son”, svarade Dexter.

”Jo, jo, förlåt Dexter, men läget är verkligen allvarligt, 
och då kan man inte skoja och leka och vara snäll hela 
tiden”, sa morfar.

”Varför inte det? Gör man ett sämre jobb om man är 
glad och har roligt?” frågade Dexter.

”Nej, men du förstår vad jag menar”, svarade morfar.
Men det förstod inte Dexter. Det är väl sånt som bara 

vuxna förstår, tänkte han.
Nu dök Tomas och Rex upp och gjorde de andra säll-

skap i hangaren. Vithattarna hade hjälpt till att städa upp 
i matsalen, så de hade blivit klara på nolltid. Maria sov 
fortfarande djupt i sitt rum. Rex bad en bön om att hon 
skulle ha glömt allt stök i matsalen när hon vaknade.

ser till att matsalen blir ännu finare än den var tidigare”, 
sa Rex, som ju var van vid att vara den som råkade illa ut 
och alltid fick skämmas.

Det var skönt att någon annan än han själv för en 
gångs skull fick axla den rollen.

 
*

I Kostroffs flygplan hade 1897 gjort det han skulle och 
levererat mikropåsen till 1350. Av naturliga skäl förblev 
toalettdörren stängd.

1897 och 1950 kunde äntligen pusta ut och vila en 
stund, medan flygplanet fortsatte sin kurs mot Afrika. 
1897 ville säga något om bananskalen, men ångrade sig, 
för hade det inte blivit stopp i toaletten skulle ju mikro-
påsen ha spolats ner i flygplanets slamtank. Och att hitta 
den där var ingen dans på rosor direkt. Vad som skulle 
ha hänt då vågade 1897 inte ens tänka på. Nej, vi ska bli 
mottagna som hjältar! tänkte han och log för sig själv 
innan han somnade i den sköna vita flygplansstolen. Han 
var utmattad.

1950 tog ytterligare en banan och gäspade.
Inom kort somnade även han och snart uppstod en 

korseld av snarkningar mellan de båda Svarthattarna.
1350 rapporterade från cockpit:
”Ja, jag har ritningarna. Vi landar på utsatt tid vid 

Vulkanön.”

*

I hangaren gjorde morfar fortfarande motstånd och protes-
terade mot Dexters enträgna övertalningsförsök, men steg 
för steg kändes det nu som om morfar ändå gav med sig.
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46. Minus ett
förberedelserna var i full gång vid Vulkanön. Ubu-
Tutu och Kostroff befann sig långt under jordens yta i ett 
enormt laboratorium, som låg gömt under öns gamla, ej 
längre aktiva, vulkaner.

Vulkanön (som i själva verket heter Réunion) var en 
av de få platserna i världen med aktiva vulkaner och där-
för det perfekta gömstället för Kostroff, för vem skulle 
misstänka något under öns vulkaner? Där hade Kostroff 
byggt upp en hel underjordisk värld för sin rymdforsk-
ning, och Svarthattsproduktion. 

”Ha, ha, ha, snart är världens tillgångar mina, och då 
bygger jag klart Nya Världen!” Till och med Ubu-Tutu, 
som ju kände Kostroff väl och stått vid hans sida under 
många år, rös till av Kostroffs hemska skratt som ekade i 
den underjordiska grottan.

”Går det inte snabbare?”
”Nej, det tar minst två månader, och jag vet inte ens om det 

räcker! Professor Olssons uppfinningar är mycket komplexa, 
ja de är nästan omöjliga att återskapa”, svarade Ubu-Tutu.

”Vad gör ni?” frågade Tomas.
”Vi ska åka till Afrika!” ropade Dexter.
”Nu, med en gång?” frågade Tomas, som hade hört 

Dexter säga det där många gånger tidigare.
Han undrade om det bara var ord eller om det verkli-

gen skulle hända någon gång. Han ville åka NU, och inte 
vänta till ”senare”.

”Nej, nej”, sa morfar. ”Vi har mycket att göra innan 
ni över huvud taget får åka någonstans! Glöm inte att 
det här är ett samarbete! Vi kommer att vara med er hela 
tiden och hjälpa er på alla sätt vi kan! Ni får inte bara 
göra som ni själva vill. Ni måste följa våra instruktioner, 
annars kan ni råka illa ut!”

”Men det där sa du ju ingenting om, morfar!”
”Du tror väl inte att jag bara skulle släppa iväg dig 

så där?” sa morfar. ”Du är ju det allra värdefullaste jag 
har!”

Tomas gäspade.
Dock är det oklart om det var på grund av trötthet eller 

avundsjuka, för han ville ju också att någon skulle säga så 
där om honom. Men Tomas gäspningar smittade av sig. 
Snart gäspade allihop. Det var sent vid Örnnästet.

”Nej, hör ni, nu måste vi nog få lite sömn!” sa mor-
far. ”Men imorgon direkt efter frukosten bär det av ända 
längst ner i underjorden … till ’Minus ett’!” 
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”Vart är vi på väg någonstans?” frågade Dexter.
”Brrrr …”, huttrade Tomas, ”… det är säkert jättekallt 

där nere!”
Snart stannade hissen med ett pling, och dörrarna öpp-

nades. ”Välkomna till Minus ett!” sa morfar.
Och återigen kunde Dexter inte tro sina ögon. Hur 

många överraskningar hade morfar egentligen? De ver-
kade aldrig ta slut!

De kom direkt in i en grottliknande sal och deras blick-
ar fångades av en enorm genomskinlig glasvägg, där man 
kunde se rakt ut i vattnet, precis som ett sånt där stort 
akvariefönster som finns i de stora djurparkerna.

De verkade vara väldigt långt nere i underjorden, kan-
ske till och med på havsbotten, för man kunde se ett havs-
landskap med berg och dalar och till och med något som 
liknade blommor.

”Wow …”, sa Dexter och kippade efter andan.
Tomas gick fram och ställde sig vid glasväggen och 

rörde vid den med sina fingrar. Han hade aldrig sett nå-
got liknande förut. Med stora ögon stod han helt tyst och 
tittade upp och ner och beundrade alla färgglada berg 
och stenar och växter. Han hade aldrig sett hur det såg 
ut under vattnet tidigare. Dexter hade sett det på tv, men 
aldrig i verkligheten.

”Växer det blommor under vattnet?” frågade Tomas.
”Nej, det är koraller”, svarade morfar.
”Vad är koraller för någonting?” frågade Tomas.
”Åh, det är lite komplicerat, men koraller är egentligen 

djur. Ofta är det flera miljoner, som växer på havsbotten 
och samlas i kolonier”, svarade morfar.

”Vad? Menar du att de är djur, som min familj i Gabon? 
Vi var ju en koloni. Ja, vi var ju inte flera miljoner, men 
ganska många i alla fall”, sa Tomas.

”Den här gången accepterar jag inga misslyckanden! 
Denna gång är det ditt eget liv som står på spel!” sa 
Kostroff iskallt.

*

Vid Örnnästet hade man lyckats med konststycket att 
sova ostört under en hel natt och Marias Eggs Benedict 
(pocherade ägg med hollandaisesås och bacon) satt fint. 
Det var precis en sån där frukost man önskade sig inför 
ett hårt dagsverke.

”Vad är Minus ett för någonting?” frågade Dexter.
”Jag vet vad minus ett är för någonting!” sa Tomas stolt. 

”Det är när det är så kallt ute att vattnet fryser till is! Men 
jag vill inte gå ut i kylan nu, man kan ju bli sjuk! Jag vill 
till Afrikas värme, till solen och mogna bananer, och …”

”Okej, det räcker nu Tomas!” sa Dexter och suckade.
”Vänta lite, var inte så otålig, du får se strax”, sa 

morfar och rullade iväg mot utgången. ”Tack så myck-
et Maria, den här gången överträffade du verkligen dig 
själv!” Maria fnittrade glatt och plockade undan tallri-
karna. I vanliga fall skulle hon ha tjatat om att plocka 
undan disken, men när man är förälskad blir småsaker 
plötsligt mindre viktiga. Hon ville verkligen inte släppa 
iväg Rex, men hon visste samtidigt att det var nödvän-
digt. Världens framtid stod på spel och hennes egen hjälte 
skulle vara med och rädda den!

”Kom allihopa, det är dags nu – mot Minus ett!”, sa 
morfar och ledde de andra till hissen. Inne i hissen öpp-
nade han en knappt synlig lucka med en nyckel längst 
ner under de andra hissknapparna och tryckte på en dold 
knapp. Dörrarna stängdes och hissen började åka nedåt 
i rasande fart.
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Schackfiskar, tänkte Tomas och tittade på den och frå-
gade: ”Men om de stora fiskarna äter upp schackfiskarna 
för att de är så dåliga på att simma undan, varför lyser de 
då? Kan de inte stänga av sin lampa?”

”Ha, ha! Det var en intelligent fråga, Tomas!” skrat-
tade morfar. ”Men du förstår, det är så mörkt långt ner 
i vattnet att de kanske behöver sin ’lampa’ för att hitta 
själva, förstår du.”

”Men det är ju ljust i vattnet”, sa Dexter.
”Ja, här är det ljust för att vi har satt upp strålkastare 

här och där. Annars skulle vi inte kunna se allt det vackra 
här nere på havsbottnen. Vi är 150 meter under vatteny-
tan”, svarade morfar. Han körde iväg med rullstolen till 
de andra och lämnade Dexter och Tomas ensamma en 
stund.

Efter att ha studerat och beundrat den fantastiska un-
dervattensvärlden, genom att gå fram och tillbaka längs 
med den mäktiga glasväggen flera gånger, anslöt sig 
Dexter och Tomas slutligen till de andra.

Men Rex var allt annat än fascinerad. Han gjorde allt 
han kunde för att undvika att ens titta på glasväggen. 
Han var nämligen livrädd, för han visste hur kallt det var 
så långt nere under vattnet.

Hos Kostroff hade alla Svarthattar nämligen tvingats 
dyka så långt ner under vattnet att man nästan frös ihjäl. 
Kostroff ville att Svarthattarna skulle härdas för att bli 
”bra soldater”, som han själv uttryckte det. Dykningarna 
var bland det värsta Rex varit med om under hela sitt liv.

Blotta anblicken av havsbotten fick honom därför att 
vilja gråta, så rädd var han.

Men till skillnad från Rex, var Dexter och Tomas fulla 
av nyfikenhet och en äventyrslystnad som blev allt star-
kare. De stod nu tillsammans med morfar och de andra 

”Nej, inte däggdjur Tomas! Koraller är pyttesmå levan-
de organismer som samlas i kolonier, och som då kallas 
för korallrev”, svarade morfar.

”Äsch, det spelar ingen roll om de är djur eller inte”, 
sa Dexter som aldrig sett något så vackert i sitt liv. ”Det 
viktiga är ju att de finns, och att de är vackra att se på!”

Men det var inte bara korallerna som fångade Dexters 
och Tomas nyfikenhet. Då och då simmade de konstigas-
te av konstiga fiskar förbi. Några jättesmå, själv lysande 
fiskar som satt fast med en sorts sugproppar på själva 
glasväggen gjorde extra starkt intryck på Dexter och 
Tomas.

”Vad är det där för fiskar?” frågade Dexter.
”Åh, det är en mycket speciell sorts fisk som bara le-

ver nära korallreven. De kan varken simma snabbt eller 
smita undan när det kommer några farliga fiskar som vill 
äta upp dem, men de är experter på att gömma sig i och 
ta sig igenom trånga och vassa hål i korallreven”, svarade 
morfar. ”De är så långsamma och dåliga på att simma 
undan att man till och med kan fånga dem med sina bara 
händer!”

Wow! tänkte Dexter. Det där var någonting han alltid 
hade velat göra – att fånga fiskar med bara händerna! 
Dexter tänkte genast på när han badade på stranden på 
sommaren och ville fånga de små fiskarna som simmade 
nära hans ben. Men de blev alltid jätterädda och simma-
de iväg blixtsnabbt när han stack ner sina händer under 
vattnet. Han hade en sån där fiskhåv som han försökte 
fånga dem med, men trots det lyckades han aldrig. De var 
helt enkelt för snabba.

Morfar berättade att fisken hette ”sjurygg”. Den var 
självlysande och det såg ut som om den hade schackrutor 
över hela kroppen.



476 477

”Öppna den! Skynda dig!” skrek Kostroff. Ubu-Tutu 
försökte och försökte, men plasten ville inte ge efter. När 
han till slut ville använda tänderna, och förde påsen mot 
ansiktet, hejdades han av den hemska odören.

”Bläää!! Varför luktar den så illa?” skrek han och höll 
påsen på avstånd.

”Äsch, hit med den!” sa Kostroff och slet åt sig påsen. 
Han tog en kniv ur sitt bälte och stack in den i påsen och 
gjorde ett hål i plasten.

”Nej, nej, var försiktig! Du kan skada ritningarna!” 
skrek Ubu-Tutu.

Men Kostroff hade redan slitit ut pappret ur påsen och 
vecklade försiktigt ut det. Ubu-Tutu stod bredvid och 
stirrade på det med stora ögon, precis som om det hade 
varit hans egen nyfödda baby.

*

Vid Örnnästet blev det plötsligt ett fasligt liv.
”Robotflygarna är i Afrika!” skrek Vallax. ”De är vid 

Vulkanön!” Måsen hade identifierat en signal från robot-
flygarnas GPS och till sin stora förvåning fått se att de var 
vid Réunion, den franska ön vid Afrikas östkust.

”Vad?” frågade Tomas. ”Ska vi flyga till Afrika?”
”Nej, det kan inte vara möjligt!” sa morfar.
”De kan väl inte ha tagit sig så snabbt till Afrika?” sa 

doktor Örn förskräckt.
”Vänta!” utbrast Måsen. ”Robotflygarna har inbyggda 

kameror! Om jag bara får igång någon av dem så kan vi 
se om det verkligen stämmer! Det kan ju vara något fel 
på GPS-signalen.”

Måsen gick bort till ett annat bord och började knappa 
på en dator. Efter en stund ropade han: ”Där har vi den, kan 

runt någon sorts självlysande glasbord och pekade och 
gestikulerade. ”Det är härnere vi tillverkar och testar alla 
nya uppfinningar!” sa morfar.

*

Samtidigt landade Kostroffs flygplan på en av Réunions 
flygplatser, och 1350 spatserade stolt nedför flygplans-
trappan med mikropåsen i handen, tätt följd av 1201.

1950 och 1897 satt kvar i planet och följde vad som 
hände genom fönstret. De skälvde av skräck när de såg 
Kostroff.

”Här är leveransen som överenskommet!” sa 1350 
nervöst och gav påsen till Kostroff och gjorde den speci-
ella honnörshälsningen.

Kostroff tog påsen utan att säga någonting, tittade på 
den och förde den av någon konstig anledning till näsan.

”Bläää!!” skrek han och kastade påsen från sig på mar-
ken. 1201 sprang omedelbart fram och ville plocka upp 
påsen, men Kostroff satte sin fot på hans hand och skrek: 
”Ingen! INGEN! Ingen rör mina ritningar!” 1201 skrek 
till av smärta och drog genast undan sin hand. Kostroff 
plockade upp påsen från marken och gav honom en mör-
dande blick.

”Varför luktar den så illa? Vad har ni gjort med den?”
”Eh, eh, jaaa”, sa 1350 trevande och vred på sig. Han 

undrade hur han skulle förklara den komplicerade his-
torien, men som tur var blev han avbruten av Ubu-Tutu.

”Äsch, vad spelar det för roll, ge mig påsen! Vi måste 
ju se att det är rätt ritningar!” Kostroff blev ursinnig och 
skulle precis slita påsen ur Ubu-Tutus händer när han hej-
dade sig och insåg att Ubu-Tutu kanske hade rätt! Tänk 
om det var fel ritningar!?
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stod upprätt igen och kamerabilden hade återfått skär-
pan, kom bilden tillbaka på glasbordet.

Det var som om tiden stod stilla i Örnnästet, när de fick 
se Kostroff och Ubu-Tutu stå där tillsammans med mor-
fars ritningar. Det var nästan som om de hade Kostroff 
och Ubu-Tutu på besök vid Örnnästet, för kameraskär-
pan och ljudet var helt perfekta.

”Zooma in kameran på ritningen!” skrek morfar. Måsen 
knappade på tangentbordet, och strax visade bordet en 
närbild på ritningarna i Kostroffs hand. Det blev tyst runt 
bordet. Kostroffs och Ubu-Tutus röster ekade i grottan.

”Då stämmer det i alla fall”, sa morfar till slut, bedö-
vad av den tunga nyheten.

”Då har vi inget val”, sa doktor Örn.
”C-G! Det är nu eller aldrig!” sa Måsen.
”Dexter, är du säker på att du vill det här?” frågade 

morfar.
Men Dexter svarade inte. Han bara stirrade på bilden 

med Kostroff på bordet. Hans röst skar igenom Dexters 
kropp, och det kändes som han svalt en jättelång, vass 
istapp. Dexter kunde knappt andas. Tomas knuffade till 
Dexter och harklade sig.

”Åh, eh, ah, visst!” svarade Dexter förvirrat. ”Ja, ja, 
javisst, vi ska åka ... vi fixar det!” fortsatte han och klapp-
ade Tomas på axeln som om ingenting hade hänt.

Men egentligen hade han aldrig varit mer rädd i hela 
sitt liv.

*

Samtidigt var en lastbil, fullastad med Svarthattar, på 
väg till en av Kostroffs gruvor, där livstids straffarbete 
väntade.

ni se något?” Och nu förändrades färgen på den upplysta 
bordsskivan och visade en bild från robotflygarnas kameror.

”Vad är det där?” frågade Tomas. Bordsskivan visade 
något jättekonstigt. Det såg ut som svarta sopsäckar som 
låg staplade ovanpå varandra, men det var ganska mörkt 
och svårt att se vad det var.

”Går det att zooma in kameran?” frågade morfar.
”Ja, vänta ett tag”, sa Måsen, men plötsligt blev glas-

bordet helt svart. ”Oj, vänta, jag gjorde något fel”, sa 
han och knappade på tangentbordet igen. Strax var bil-
den tillbaka, och nu såg man allt klart och tydligt.

Dexter skrek till och höll på att ramla omkull när han 
fick se vad det var: ”D-d-d-et … det är … Svarthattarna!!”

Och det stämde. Robotflygarna stod ju nere i lastrum-
met i Kostroffs flygplan tillsammans med de stackars 
Svarthattarna. De låg i en stor hög ovanpå varandra i 
lastrummet. Det var precis som om robotflygarna stod 
och vakade över dem och väntade på att de skulle vakna 
för att ge dem ännu en omgång.

”Det är Svarthattarna från Svalbardspolisen!” skrek 
Dexter och trodde knappt sina ögon.

”Vad? Får jag se!” sa Måsen. Men plötsligt blev det 
bländande ljust, och det hördes röster i bakgrunden.

”Lasta ur fångarna. De ska till gruvan.” Och en efter 
en lastade 1350 och 1201 ut sina avtuppade kollegor ur 
lastrummet, tills det inte fanns en enda Svarthatt kvar. 

”Är de i Afrika?” frågade Dexter.
”Jag vet inte”, svarade morfar.
Återigen hördes röster i bakgrunden: ”Robotar? Ja, det 

är klart … lyft ut dem, de ska med till laboratoriet!”
Bilden blev skakig och hoppade fram och tillbaka, när 

1350 och 1201 lyfte ut robotflygarna ur lastrummet. Till 
slut svartnade bilden helt. Men så snart robotflygarna 
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ner. Ubu-Tutu pekade på honom och skrattade. Han hade 
aldrig någonsin sett Kostroff så här glad förut.

Men Kostroff slutade genast, harklade sig och intog sin 
vanliga bredbenta maktposition och gav till ett rungande 
skratt: ”Ha, ha, haaaaa! Nu är Nya Världen min!”

 

”Odugliga idioter”, sa Kostroff och följde suckan-
de lastbilen med blicken när den lämnade Vulkanöns 
flygplats.

1897 och 1950 satt kvar inne i flygplanet och följde 
allt som hände genom flygplansfönstret. Vad skulle hända 
nu? Skulle de bli behandlade som hjältar och få sin belö-
ning eller skulle de också bli skickade till Kostroffs gruva?

”Vad gör vi med dem därinne?” frågade 1350 och pe-
kade på flygplanet.

”Vilka då?” frågade Kostroff.
”Dina mannar som hade med sig ritningarna?” svarade 

1350 förvånat.
”Jaså, de där”, sa Kostroff med hånfull röst. Han ver-

kade ha glömt 1897 och 1950 helt och hållet. De var ju 
inte viktiga längre. De hade fullföljt sitt uppdrag, och be-
hövdes inte mer.

”Skicka dem till gruvan. Vi har nog med klantskallar 
här.”

Ubu-Tutu tittade på Kostroff och tog illa vid sig, men 
han var ju van vid att bli kallad både det ena och det 
andra.

”Får jag papperet nu”, sa han och tog papperslap-
pen ur Kostroffs händer. Kostroff grymtade till och ville 
protestera, men det var ju bara Ubu-Tutu som kunde 
bedöma om det var rätt ritningar eller ej. Ubu-Tutu tog 
på sig ett par tjockare glasögon och granskade papperet 
på nära håll. Han vände på det flera gånger. Kostroff 
iakttog honom intensivt, utan att släppa honom med 
blicken. 

Och så plötsligt gav Ubu-Tutu till ett glädjeskri:
”Yippiee! Det är rätt! Det är rätt!!” Han skuttade om-

kring, yr av glädje. Kostroff drabbades också av ett säll-
synt lyckorus och började hoppa lite försiktigt upp och 
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”Vad? Vad menar du?” frågade Vallax och tittade för-
vånat på bordsskivan.

Den röda pricken flyttade sig nu allt snabbare.
”Vad är det som händer?” frågade Dexter.
”Jag vet inte”, svarade morfar. ”Kanske är de på väg 

från flygplatsen och har tagit robotflygarna med sig.”

*

Och mycket riktigt. Kostroff och Ubu-Tutu var på väg 
till det underjordiska högkvarteret, som låg gömt under 
staden Hell-Bourg och stora delar av öns nationalpark. 
Ubu-Tutus skåpbil rusade fram i raketfart.

1897 och 1950, som fick sitta längst bak i lastrummet 
tillsammans med robotflygarna, klagade och jämrade 
sig.

”Kan ni inte köra lite lugnare? Vi blir åksjuka!” skrek 
de och bankade på det lilla fönstret mellan förarsätet och 
lastrummet.

”Äsch, tyst på er! Om ni inte håller er lugna blir ni 
lejonmat! Ni ska vara glada att ni över huvud taget får 
följa med!” fräste Ubu-Tutu tillbaka och satte gasen i bot-
ten, så att 1897 och 1950 gjorde varsin kullerbytta.

1350 och 1201, som redan hade lämnat Vulkanön i 
Kostroffs flygplan, hade ordnat med en Svarthattspatrull 
för att hämta 1897 och 1950. Men eftersom det dröjde 
och Kostroff och Ubu-Tutu inte hade tid att vänta, fick 
1897 och 1950 helt enkelt följa med dem.

Snart svängde skåpbilen in vid Hell-Bourg och körde 
ända till utkanten av staden och en gammal vulkankrater. 
Ubu-Tutu tryckte på en liten fjärrkontroll, varpå en stor 
buske delade sig mitt itu. Bakom den öppnades en port, 
som stängdes automatiskt när man kört in.

47. Hårda paket i Hell-Bourg
”vi har exakt två månader på oss”, sa morfar och 
pekade på bordsskivan, vars bild plötsligt blev väldigt 
skakig. Det var 1350 och 1201 som bar iväg med ro-
botflygarna till Ubu-Tutus skåpbil. Man kunde höra 
Svarthattarnas flåsande och deras snabba steg innan 
dörrarna till skåpbilen stängdes och bordsskivan blev 
helt svart.

”Här är Vulkanön”, fortsatte morfar och pekade på 
bordsskivan, som nu i stället visade en stor karta.

Bordsskivan var i själva verket en pekskärm, och det 
gick att förstora och förminska kartan med fingrarna. 
Morfar zoomade in kartan så att man såg platsen där 
Kostroff och Ubu-Tutu befann sig.

”Vi måste ta oss dit snarast möjligt”, sa morfar.
”Men hur kan du veta exakt var de är?” frågade Tomas.
”Med GPS-signalen från robotflygarna”, svarade 

Vallax. ”Ser du den röda pricken där?”
Tomas nickade. ”Men varför rör pricken på sig hela 

tiden?”
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volymen så mycket att Kostroffs ursinniga röst ekade i 
grottan och gav hela sällskapet kalla kårar.

”Hjääälp!” skrek Rex. Han hade glömt hur hemsk och 
fasansfull Kostroffs röst kunde låta.

Trots att Dexter hade sett Kostroff öga mot öga, stod 
han och kippade efter andan, precis som om han hade 
sett ett spöke. Men Tomas klev fram och hytte med näven 
och röt till som en stor gorilla.

”Du ska få se på andra bananer, när jag kommer efter 
dig!”

”Eeh, bullar”, sa Vallax utan att ta blicken från skär-
men på bordsskivan.

”Vad?” frågade Tomas.
”Ja, bullar, alltså … det är så man säger”, svarade Vallax 

irriterat. ”’Se på andra bullar’, heter det, inte bananer.”
”Äsch, jag säger vad jag vill!” snäste Tomas och viftade 

med armarna. För nu skulle han till Afrika och hitta sina 
föräldrar och rädda världen!

”Okej, hör upp allesammans!” sa morfar. ”Nu vet vi 
exakt var de är någonstans, och vi kan till och med följa 
allt som händer via våra kameror på plats, men det här är 
ingen film, mina herrar och apor.”

Tomas rynkade på pannan och grimaserade. När skulle 
de sluta kalla honom apa? Doktor Örn reagerade också 
lite grann, eftersom hon var kvinna, men hon var ju van 
vid att alltid bli tagen för man. Och när det gällde liv och 
död spelade ju allt sånt där i alla fall ingen roll.

Morfar rullade iväg mot den inre delen av den till sy-
nes ändlösa grottan och tände belysningen. Hela grottan 
lystes plötsligt upp och avslöjade en enorm sal, som på-
minde om något Dexter bara sett i Agent Rex-filmerna.

”Välkomna till Minus ett!”

Skåpbilen körde ner för en ramp och åkte in i en 
jättestor hiss, som tog dem ner i underjorden till Kost-
roffs högkvarter. Efter en lång stund stannade hissen 
och skåpbilen körde ut i ett supermodernt laborato - 
rium.

”Kom igen, nu!” sa Ubu-Tutu när han öppnade bak-
dörrarna till skåpbilens lastutrymme, där de blåslagna 
och omtumlade Svarthattarna satt och höll ett krampak-
tigt tag om varsin robotflygare. De var inte ens medvetna 
om att skåpbilen hade stannat.

”Hjälp mig att lyfta ut de där robotarna”, kommende-
rade Ubu-Tutu.

*

”Titta!” ropade Tomas och pekade på bordsskivan, som 
plötsligt lystes upp och visade en suddig och hackig bild-
upptagning från en av robotflygarna. Man såg och hörde 
lite sämre, eftersom Kostroffs laboratorium låg så långt 
ner i underjorden.

”Var är de någonstans?” frågade Dexter.
”Jag vet inte”, svarade morfar. ”GPS:en säger att de 

var vid Hell-Bourg för en stund sen, men jag tappade just 
signalen.”

”Hell-Bourg?” frågade Dexter. ”Du måste skämta 
morfar! Finns det verkligen en stad som heter så?” Men 
morfar svarade inte. Han var som i en annan värld.

”Går det inte att få bättre bild?” frågade Tomas.
”Jag försöker”, sa Måsen.
Ibland hörde eller såg man knappt någonting, men då 

och då var både ljud- och bildupptagningen näst intill per-
fekt, som just nu, då man såg en närbild på hur Kostroff 
tog stryptag på Ubu-Tutu och skrek. Måsen hade höjt 
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deras små Svarthattshjärtan med hopp. De försökte le så 
gott de kunde.

”Bra jobbat, jag kan ju inte låta er gå utan belöning! 
Vänta här”, sa Kostroff och försvann en stund.

”Yes! Vad var det jag sa?” jublade 1897 och knuffade 
till 1950.

”Äsch, vi vet ju inte ännu. Han har säkert något lurt i 
kikaren”, fnös 1950.

Efter några minuter kom Kostroff tillbaka och hade 
med sig en stor, svart tygsäck.

”Åh, det är säkert presenter! Jag älskar presenter!” sa 
1897 och klappade i händerna av förtjusning, fast han 
aldrig hade fått en enda present i hela sitt liv. Han hade 
bara läst om det i böcker, men det verkade så härligt att få 
någonting inslaget, någonting som man inte visste vad det 
var. Och helst skulle det vara så kallade ”hårda paket”. 
Åh, vad det var spännande!

Men 1950 var inte lika övertygad.
”Vad vill du att vi ska göra?” frågade 1950 med låg-

mäld röst och tittade ner i golvet. Han vågade inte se 
Kostroff i ögonen.

”Ha, ha, jag är glad att du frågar, för jag tänkte nämli-
gen att ni skulle få ett specialuppdrag!” svarade Kostroff 
och ställde säcken mitt på golvet framför dem. ”Öppna, 
så får ni se!”

1897 och 1950 tittade först på varandra, sen på säcken 
och så på varandra igen. Specialuppdrag? tänkte de och 
kände sig lika förvirrade som den gången de vaknade upp 
inne i tornraketen efter fighten med ”den galna fågeln”.

1897 öppnade försiktigt den svarta tygsäcken och 
kände hur det kittlade av spänning i magen. Tänk om 
det verkligen var presenter? Och ännu bättre: tänk om 
det var hårda paket? Men egentligen förstod inte 1897 

*

Det började kurra i 1897:s mage.
”Jag är hungrig”, sa han och strök handen över magen.
”Äsch, du och din mat”, suckade 1950. ”Tänk på hur 

vi ska komma härifrån i stället.”
”Det spelar ju ingen roll, om vi ändå kommer att dö av 

hunger”, gnällde 1897.
”Just nu är jag tyvärr rädd att vi själva kommer bli 

mat – hajmat!” sa 1950 och stirrade 1897 i ögonen. Han 
hoppades skrämma honom lite, så att han skulle sluta 
tänka på mat.

”H-a-ha-hajmat?” stammade 1897 och spärrade upp 
ögonen så att de blev stora som tefat. ”Vad menar du?” 
sa han och tittade frågande på 1950.

”Ja, tror du fortfarande att vi kommer att bli hjältar 
och få medalj? Ser det ut som det?”

”Neej”, svarade 1897 och skakade på huvudet. ”Det 
ser inte ut som det, men …”

”Men vad då?” sa 1950.
”Ja, men kanske …”
”Kanske vadå?”
”Ja, kanske Kostroff släpper oss, för vad ska han med 

oss till nu, egentligen?” sa 1897.
”Ha, ha, lysande!” hånskrattade 1950. ”Tror du på det 

där själv?”
1897 svarade genom att peka på Kostroff, som stod och 

skrattade som ett litet barn på julafton. Efter mycket hot 
och påtryckningar hade nämligen Ubu-Tutu lyckats komma 
igång med första fasen i tillverkningen av osynlighetsbältet 
och dessutom lovat Kostroff att vara klar på halva tiden.

1897 och 1950 iakttog Kostroff när han gick med 
snabba steg rakt emot dem, och för en liten stund fylldes 
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”Vadå, varför det?” frågade Rex och kände sig lite un-
derlägsen, för han ville ju också hitta på ett namn.

”Ja, ja! Det är ju ett ganska bra namn!” utbrast morfar.
Rex bet ihop och tittade argt på Tomas, som intet ont 

anande nu hade ställt sig på Mobilo och började trycka 
på knapparna på styret.

”Neeej! Var försiktig! Rör den inte!” skrek morfar. 
Men det var för sent. Tomas hade redan lyckats aktivera 
Mobilo, som nu började blinka och ge ifrån sig olika ljud. 

Plötsligt fälldes de två hjulen in och ersattes av ett par 
långa, vita vingar, som kom ut på båda sidorna. På bara 
några sekunder hade sparkcykeln förvandlats till ett slags 
miniflygplan.

”Det är som luftglidarna i Kostroffs luftskepp!” skrek 
Tomas upphetsat och kände sig plötsligt väldigt flygsugen.

”Tryck på den röda knappen!” skrek morfar, som ville 
stoppa Tomas. Men Tomas tryckte på den gröna knap-
pen. Han tyckte mer om grönt, eftersom det påminde ho-
nom om djungeln.

”Stanna, stanna! Tryck på den röda knappen!” fort-
satte morfar att skrika men det var lönlöst, för jetmotorn 
överröstade honom när Mobilo lyfte med Tomas och sköt 
iväg som en pil genom luften.

”Åh, nej, Tomas!” skrek Dexter skräckslaget och stir-
rade upp i luften.

Men Tomas jublade på samma sätt som när han hade 
lämnat Kostroffs luftskepp med Dexter och morfar bak-
om sig tidigare.

”Yiiipppeeee!” skrek han när han for fram som en ra-
ket genom grottan.

”Det är ingen fara, Dexter”, sa morfar. ”Han klarar sig 
fint. Det finns inbyggda sensorer i Mobilo, som gör att 
den inte kan krocka.”

det där med hårda paket, för han hade alltid önskat sig 
ett gosedjur, en nalle eller något liknande, och de var ju 
mjuka, inte hårda. Men nu fanns det ju inte så många 
valmöjligheter, det vara bara att gilla läget.

Och när 1897 stack ner handen i säcken var det för-
visso något hårt som mötte hans fingrar, men det var inte 
inslaget i presentpapper. Det verkade vara av metall.

”Ta upp det!” sa Kostroff.
1897 grep tag om metallsaken och drog försiktigt upp 

den ur säcken. Han flämtade till och tittade på Kostroff, 
när han såg vad det var.

*

I den stora laboratoriesalen var morfar i full färd med att 
visa Dexter och de andra runt. Dexter tyckte att han hade 
sett mycket redan: morfars hemliga högkvarter, vindsför-
rådet, tornraketen, Örnnästet, men allt detta var ingen-
ting i jämförelse med det han fick se just nu.

”Det här är min senaste uppfinning. Den är nästan 
klar, men jag vet inte vad jag ska kalla den”, sa morfar 
och pekade på en vit tvåhjuling, som såg ut som en sorts 
sparkcykel.

Dexter höll nästan på att tappa andan. Inte på grund 
av sparkcykeln, men på grund av det jättelika under-
jordiska laboratoriet, som inte liknade något annat han 
hade sett tidigare. Hans ögon for upp och ner för de höga 
bergväggarna som omgärdade den till synes ändlösa la-
boratoriesalen, vars långa vita bänkar var fyllda med alla 
slags möjliga konstiga uppfinningar.

Tomas var redan igång med att snurra på hjulen på 
sparkcykeln. ”Mobilo”, sa han självklart och bestämt. 
”Den ska heta Mobilo.”
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”Lösa eller inte, det spelar ingen roll. Om du vill att 
jag ska bli klar med bältet i tid får du sluta upp med 
sådana där dumheter”, svarade Ubu-Tutu. Han var inte 
rädd längre, för han visste ju att Kostroff aldrig skulle 
lyckas utan honom.

Men Kostroff brydde sig inte. Han bara vände sig mot 
Svarthattarna och viftade med vapnet. ”Ska ni inte se ef-
ter vad som finns i säcken? Kanske finns det något mer?”

1897 hade gett upp hoppet om presenter för länge sen, 
men han var ändå lite nyfiken och sträckte ut sina händer 
mot säcken och sneglade ner i den.

”Nej, vad håller du på med, sluta!” viskade 1950. ”Det 
är säkert en fälla!” Men det var för sent. 1897 hade redan 
stuckit ner handen i säcken och gav till ett skrik.

”Hjälp! Det är något som rör sig därnere!”
”Ha, ha, ha!” skrattade Kostroff och skakade fram 

innehållet ur säcken på golvet framför Svarthattarna.
Där var ytterligare ett multivapen, men utöver det 

också någonting jättekonstigt, som verkade levande och 
rörde på sig.

1950 trodde inte sina ögon. 1897 blundade och höll 
för ögonen. Det var som en flytande, silvergrå metall-
massa som rörde sig av sig själv och sakta men säkert 
närmade sig Svarthattarnas fötter.

”Hjälp! Hjälp!” gnällde 1897. 1950 började kallsvettas.
”Rör er inte ur fläcken!” röt Kostroff samtidigt som 

han gick fram och drog av Svarthattarna deras rockar 
och hattar. ”Det är nu det roliga börjar, ha, ha, ha!” skrat-
tade han och tog ett steg åt sidan.

Så fort metallmassan nuddade vid 1950:s fötter, hän-
de någonting läskigt. Massan liksom formade sig efter 
1950:s fötter och spred sig sedan snabbt över hela hans 
kropp. 1897 vågade knappt titta. Han kippade efter 

Och det var nog tur för Tomas, för han for fram och 
tillbaka som en biljardboll mellan grottans alla väggar. 
Eftersom Mobilo inte kunde krocka, vände den och studsa-
de tillbaka varje gång den närmade sig en vägg. Än flög den 
högt, än flög den lågt. Alla utom morfar tog skydd under 
några laboratoriebänkar för att inte bli träffade av Mobilo. 
Morfar visste ju att Mobilo inte kunde krocka, så han var 
inte rädd utan försökte bara hitta ett sätt att få ner Tomas.

”Få se nu, hur var det här egentligen?” mumlade han 
för sig själv och försökte komma på hur han hade pro-
grammerat Mobilo.

Tomas gjorde några förtvivlade försök att styra den 
flygande sparkcykeln, men till slut tröttnade även han 
och började ropa till morfar:

”Jag mår illa. Jag vill ner nu, släpp ner mig! Släpp ner 
mig!”

*

1897 stod som förstenad och såg ner på föremålet han 
höll i sina händer. ”V-v-vad är det?” frågade han med en 
klump i halsen. 

”Men det ser du väl?” svarade Kostroff irriterat. ”Det 
är ett multivapen.” 1897 och 1950 såg på varandra och 
visste inte vad de skulle säga.

Kostroff suckade, tog vapnet ur 1897:s händer och sik-
tade mot den bortre väggen i laboratoriet och fyrade av 
ett skott. Ubu-Tutu höll på att trilla omkull av chocken 
och släppte allt han hade för händer.

”Är du från vettet? Vad håller du på med?” skrek han 
till Kostroff.

Men Kostroff bara skrattade. ”Ha, ha, ha, man måste väl 
få ha lite kul ibland? Ta det bara lugnt, det är lösa skott.”
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”Morfar, berätta mer om Vithattarna!” bad Dexter ge-
nast för att avleda morfars uppmärksamhet. För Dexter 
ville ju precis som både Rex och Tomas, gärna komma på 
ett bra namn till den flygande mopeden. Han blängde av-
undsjukt på Tomas och skakade missbelåtet på huvudet.

”Ja, ja, men först ska jag tacka din kompis för att han 
kom på ett så bra namn!” svarade morfar.

”Han är inte min kompis!” skrek Dexter plötsligt och 
satte fötterna i golvet. Det blev alldeles tyst. Alla tittade 
på Dexter. 

Tomas trillade av Mobilo Flex av chocken och landade 
med huvudet vid Dexters fötter. Mobilo Flex körde vida-
re av sig själv fram och tillbaka mellan borden (eftersom 
den inte kunde krocka, så var det ju ingen fara).

Dexter satte armarna i kors och placerade sin fot på 
Tomas bröst, precis som en jägare, som poserar med sitt 
byte framför kameran.

”Vad gör du, Dexter?” frågade Tomas förtvivlat med 
andan i halsen. ”Menade du verkligen det du sa?” fort-
satte han och försökte få bort Dexters fot.

”Sluta nu, Dexter”, sa morfar och lyfte upp honom i 
famnen. ”Dexter, Dexter, det har nog varit lite för mycket 
för dig de senaste dagarna. Vad ska jag ta mig till med dig 
egentligen?”

Och med ens förstod Dexter hur dåligt han betett sig 
och skämdes. Hur kunde han säga så där till sin allra 
bästa vän??

”FÖRLÅT, Tomas, jag menade verkligen inte det jag 
sa! Jag är nog bara lite trött”, sa Dexter och gäspade. 
Och det var nog ingen lögn, för det hade ju varit minst 
sagt oregelbunden sömn under de senaste dagarna.

Även den bäste av hjältar kan göra fel när man drabbas 
av trötthet och avundsjuka på en och samma gång.

andan och bad för sitt liv, men snart hände exakt samma 
sak med honom själv. 

Inom kort var båda Svarthattarnas kroppar helt täck-
ta av metallmassan, så när som på deras huvuden. Med 
fruktan och bävan började de granska sina nya metall-
kroppar och trodde att processen var över, men snart bör-
jade metallmassan röra sig uppför deras halsar …

*

”Mobilo Flex! Mobilo Flex, ska den heta!” sa Tomas ef-
ter att ha återhämtat sig från den galna flygturen.

Morfar hade äntligen lyckats få ner Tomas, som nu åkte 
fram och tillbaka över laboratoriesalens golv. Vingarna 
var nu infällda och i stället åkte Mobilo Flex runt på två 
breda hjul, som påminde om hjulen på en mindre moped.

”Det är här nere vi utvecklar alla nya uppfinningar”, sa 
morfar utan att bry sig om Tomas. Hans flygtur hade re-
dan tagit upp alldeles för mycket av deras värdefulla tid.

”Allt som finns i hangaren har en gång legat på ritbor-
det härnere vid Minus ett, och det är tack vare Vithattarna, 
som har jobbat här dag och natt sen de kom hit.” 

”Men var är alla Vithattar nu, då? Varför är det ingen 
här?” frågade Dexter.

”Åh, ingen har varit här sedan tornraketen lämnade 
Stockholm. Vi har förväntat oss det värsta och haft strids-
beredskap ända sedan dess”, svarade Måsen.

”Mobilo Flex!” fortsatte Tomas ropa av glädje och 
körde slalom mellan laboratoriebänkarna. ”Yippeeee, 
Mobilo Flex!”

Morfar suckade, men tvekade en stund och tittade på 
Tomas. ”Jamen, det är ju lysande … Flex … Mobilo … Mobi - 
lo Flex! Det är ju precis vad det är!”
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”Eh, ja, eh … strunt samma!” skrek Kostroff och vän-
de sig mot Svarthattarna igen.

”I de här superdräkterna är ni oövervinnerliga. Inget 
vapen i världen kan tränga igenom dess titanstål.”

Svarthattarna tittade på sina armar och började försik-
tigt och nyfiket undersöka sina nya metallkroppar.

”Dräkterna ger er kraft att lyfta jättetunga föremål, 
springa blixtsnabbt, hoppa över höga höjder och till och 
med flyga! Och med multivapnet blir ni helt oövervinner-
liga!” sa Kostroff och gick bakom Svarthattarna.

Klick, lät det, när Kostroff hakade fast varsitt multiva-
pen på Svarthattarnas ryggar och de kände genast hur de 
blev lite tyngre baktill.

”Förbered er på er första flygfärd! Ni ska vara på 
Svalbard redan ikväll!” sa Kostroff och tittade på klockan.

 

*

Vid det underjordiska laboratoriet på Vulkanön stod två 
metallbeklädda soldater i givakt och tog emot order av en 
mycket nöjd och belåten Kostroff.

”Ni ska göra livet surt för gubben och den där lilla 
pojkspolingen!” sa Kostroff och betraktade sina robot-
lika undersåtar, vars ansikten nu gömdes helt och hållet 
bakom de heltäckande metallmaskerna.

1897 och 1950 hummade och försökte nicka med hu-
vudet, men det var omöjligt. De kunde varken prata eller 
röra sig i de nya metalldräkterna. Svarthattarnas rädsla 
hade förbytts i en känsla av fullständig hopplöshet och 
förvirring. Sakta men säkert började de dock vänja sig vid 
den kalla metallen mot kroppen, men känslan av att inte 
ha kontroll över sin egen kropp var värre än något annat 
de upplevt tidigare.

Kostroff plockade upp en fjärrkontroll ur säcken på 
golvet. Och så snart han tryckte på en av knapparna kun-
de Svarthattarna röra sig och prata igen.

”Med den här styr jag era superdräkter”, sa Kostroff 
och viftade med fjärrkontrollen.

”Superdräkter?” sa 1897 och 1950 i kör.
”Ja, det här är Ubu-Tutus senaste uppfinning, men den 

är inte testad ännu, så kanske exploderar den plötsligt – 
vem vet?” skrattade Kostroff på sitt elakaste sätt, så att 
till och med Ubu-Tutu blev skrämd och råkade tappa sina 
verktyg på golvet.

Kostroff blev genast rosenrasande och skrek: ”Din  
idiot! Vi har varken tid eller råd med fler klumpigheter! 
Om du tappar något igen så …”

”Ja, vad då?” svarade Ubu-Tutu självsäkert, för han 
visste ju att Kostroff inte klarade sig utan honom.
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”Vad är det, Vallax?” frågade morfar till slut, eftersom 
Vallax inte kom tillbaka. ”Har den gått sönder?” fort-
satte morfar och syftade på Mobilo Flex.

”Kom hit och titta, kom genast hit”, sa Vallax med 
stort allvar i rösten.

”Äsch, det är ingen fara …”, sa morfar, ”… jag fixar 
Mobilo sen.”

”Nej, nej! Det är inte Mobilo. Kom snabbt!!” skrek 
Vallax.

Alla skyndade sig genast till glasbordet. Vallax pekade 
på bordsskivan.

”Han har lyckats tillverka supersoldatdräkter!”
”Vad?” ropade Måsen skräckslaget.
”Det är inte möjligt!!” sa morfar.
”Det är ute med oss”, suckade Vallax.
”Vadå, varför det?” frågade Tomas och studerade nog-

grant bilden på bordsskivan. ”Är det de där två ni är rädda 
för?” skrattade Tomas. ”Två plåttunnor? Ha, ha, ha, haaa.”

”Ja, men det är inte vilka plåttunnor som helst”, sa 
Vallax allvarligt.

”De kan rå på en hel armé eller två …”

*

Svarthattarna, 1897 och 1950, alias plåttunnorna, börja-
de sakta men säkert vänja sig vid sina nya metallkroppar.

Under Kostroffs ledning flög de fram och tillbaka och 
upp och ner i laboratoriet, provsköt med sina multivapen 
och lyfte omöjligt tunga saker med bara händerna. De 
gillade på något sätt den nya maktkänsla det gav dem att 
kunna flyga och lyfta tunga saker.

”Jag vill att ni ska göra livet så surt som möjligt för 
gubbstrutten och hans ynkliga lilla grabb … från och 

48. Supersoldaterna anfaller
”okej, vi får komma tillbaka ner hit ikväll igen”, sa 
Måsen.

”Ja, ja, ja! Jag vill leka med alla andra saker också!” 
skrek Tomas och parkerade Mobilo Flex vid det svarta 
glasbordet. Bordsskivan blänkte till, men varken Tomas 
eller de andra la märke till den fladdrande bilden på 
bordsskivans bildskärm.

”Nej, nej! Ställ tillbaka Mobilo! Du kan inte ställa den 
där!” sa morfar strängt till Tomas och suckade.

Men det gick inte att kommunicera med Tomas. Han 
var helt uppslukad av alla morfars spännande uppfin-
ningar, där han gick runt och beundrade dem, en efter en.

”Wow … ååhh … mmmm … oj, oj, oj …”, mum-
lade han för sig själv och skuttade fram mellan 
laboratoriebänkarna. 

”Det är ingen fara, jag ordnar det C-G”, sa Vallax och 
gick fram till glasbordet för att hämta Mobilo. Men han 
stannade kvar en lång stund och betraktade bilden på 
bordsskivan.



498 499

Och i samband med detta fick morfar och alla an-
dra vid Minus ett se en panoramabild över Kostroffs 
laboratorium.

*

”Vad är det?” frågade Rex, som tyckte att det var skönt 
att få titta på något annat än den läskiga undervattens - 
världen.

Alla andra var stumma av förvåning. De hade inte 
kunnat föreställa sig att Kostroffs laboratorium var så 
stort. Det verkade inte finnas någon ände på det.

Men när 1897 ställde ner robotflygarna slocknade 
bilden helt och hållet. Fast man kunde fortfarande höra 
allt som sades mellan Kostroff och Svarthattarna.

1897 verkade ha ställt robotflygarna med robothuvu-
dets kameralinser mot en vägg eller något liknande. 

”Har ni förstått vad som gäller?” hördes Kostroffs 
röst, och det brusade till.

Man hörde Ubu-Tutus hamrande i bakgrunden och ett 
surrande ljud, som kom från Svarthattarnas metalldräk-
ter när Kostroff satte igång de inbyggda jetmotorerna.

Som ett tecken på att de förstått och accepterat 
Kostroffs villkor, flög de båda Svarthattarna upp och 
sköt fram som pilar, som om någon skjutit ut dem med 
en jättelik pilbåge. Med perfekt precision flög de längs 
taket, rundade den bortre väggen av laboratoriet och 
vände sedan snabbt tillbaka igen och landade framför 
Kostroff, som gav dem fortsatta instruktioner: ”Jag har 
programmerat era dräkter så att ni flyger raka vägen till 
Svalbard. När ni är på plats får ni vidare instruktioner.”

Vallax flög upp, precis som om han hade vaknat ur en 
hemsk mardröm.

med idag och för all framtid. Jag vill att ni ska förfölja 
dem och sabotera allt de gör och planerar att göra”, sa 
Kostroff och klappade i händerna, när Svarthattarna lan-
dade framför honom.

”Men om ni hittar på något eller försöker smita från 
mig, stänger jag av era dräkter!” fortsatte Kostroff och 
viftade med fjärrkontrollen och tryckte på en knapp, var-
på Svarthattarna blev stumma och orörliga igen. 

”Som sagt, spelreglerna är enkla: ni lyder mig och gör 
allt jag ber er att göra när jag anropar er, annars kommer 
ni att dö som stumma statyer”, sa Kostroff och förde den 
svarta fjärrkontrollen till sina läppar och tryckte på en 
annan av de många lysande knapparna. ”Hallå, hallå där-
inne!” skrek han så högt han kunde och bara gapskrat-
tade. Och inne i sina metalldräkter höll Svarthattarna 
på att svimma av smärta i sina öron, eftersom Kostroff 
hade skrikit rakt in i den mikrofon som gick direkt in i 
Svarthattarnas dräkter.

När Kostroff hade skrattat färdigt tryckte han återi-
gen på en knapp, och Svarthattarna återfick sin rörlig-
het och talförmåga, men de vågade inte säga någonting. 
Det var bara att lyda. Trots allt är det ju bättre än att 
bli hajmat, tänkte 1897 och skakade på huvudet i ett 
försök att bli av med smärtan i sina öron. Men det bara 
tjöt och pep, som det gör när någon har skrikit en rakt 
i örat.

Plötsligt lyfte 1897 upp båda robotflygarna, en i varje 
hand, som om de inte vägde mer än luft, kanske i ett för-
sök att glömma smärtan i öronen eller för att känna sig 
mindre hjälplös.

Han balanserade robotflygarna i sina handflator, vilket 
fick bilden på glasbordet i grottan på Björnön att skaka 
till.
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”Vad? Har du inte läst senaste numret av Veckonytt?” 
frågade en av poliserna och räckte fram en tidning till 
Elsa.

Elsa tittade på framsidan, och där var det en bild på 
morfar, och det stod:

NOBELPRISTAGAREN CARL-GUSTAV OLSSON 
TORTERAR SITT BARNBARN

Elsa slog upp tidningen och där fanns en bild av mor-
far då han såg jättearg och hotfull ut och hade en kniv i 
sin hand och det stod att han ”blivit galen” och att han 
”var en fara för andra barn och familjer”.

Bilden var från ett scoutläger där morfar varit inbjuden 
för att berätta för barnen om hur man överlever i Afrikas 
djungler, och hur han en gång lyckats skrämma iväg ett 
lejon med endast en liten morakniv. Tidningarna lyckades 
alltid förvränga allting. 

”Nej, vet ni vad … det här är inte sant! Det är bara 
lögner!” skrek Elsa och kastade ifrån sig tidningen, men 
hejdade sig tvärt. Svalbard? Hur vet man att de är på 
Svalbard? Elsa stirrade skräckslaget på poliserna.

”Lögner eller inte, din pappa och hans unge ska till-
baka hit snarast möjligt. Vi har redan skickat en patrull, 
som är framme vid Svalbard när som helst. Vi har order 
om att de ska föras levande tillbaka så du behöver inte 
oroa dig”, sa en av poliserna.

Levande? tänkte Elsa och ville kasta sig på poliserna 
och slå dem gula och blå med deras egna batonger. Hon 
var så upprörd nu att hon inte visste vad hon skulle ta 
sig till.

Det var som om hela hennes värld föll samman. Hon 
kände sig rasande på morfar. Hon hade ju aldrig gillat 
hans äventyr och resor jorden runt. Hon ville bara ta det 
lugnt och syssla med sin forskning.

”Hur vet Kostroff var vi är?”
”Har du redan glömt?” sa doktor Örn. ”Minns du inte 

att vi har en spion mitt ibland oss?”
”Vänner, just nu spelar det ingen roll. Vi måste agera”, 

sa morfar med allvarlig och bestämd röst. ”Vi är på väg 
att bli anfallna av Kostroff när som helst!”

Fast riktigt så snabbt gick det ju inte för Svarthattarna 
att flyga till Svalbard från Afrika. Med tanke på att det 
är ungefär 1 000 mil, så skulle det kanske ta ett dygn för 
dem att komma fram till Svalbard och Björnön.

Men flygtiden var förstås beroende av hur snabbt 
Kostroffs metalldräkter kunde flyga. Måsen gjorde en 
snabb beräkning och kom fram till att det skulle ta 20 
timmar, om supersoldaterna kunde flyga med en hastig-
het av 500 km i timmen.

”Vi har knappt ett dygn på oss att förbereda allt!” sa 
han.

”Då får vi jobba snabbt”, sa morfar och rullade iväg 
mot hissen. Dexter hade somnat i hans famn.

Rex drog en lättnadens suck när hissdörrarna äntligen 
stängdes och den läskiga undervattensvärlden försvann 
bakom honom.

Ljuset släcktes vid Minus ett, och hissen satte fart 
uppåt.

*

I staden hade Elsa just haft besök av polisen och fått höra 
att de skulle hämta hem Dexter och fånga kidnapparen 
Carl-Gustav Olsson och sätta honom i fängelse.

”Ja, men då får ni nog stoppa in Dexter också i det där 
fängelset, för han kan inte vara utan sin morfar”, svarade 
Elsa.
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49. Obelix återkomst
så fort elsa stängt dörren bakom poliserna började hon 
jämra sig. Det var skönt att få släppa fram alla sina käns-
lor och all sin oro.

Oj, vad hon skämdes! Plötsligt insåg hon vilken dålig 
mamma hon varit alla dessa år. Det blev med ens så tyd-
ligt och klart. Som i en film såg hon nu allt spelas upp 
framför sig alla gånger hon:

» svikit Dexter och lovat att gå på bio men ställt in i 
sista stund.

» ringt från jobbet och bett Dexter värma mat i mik-
ron för att hon tvingats jobba över.

» inte haft tid för Dexter på grund av jobbet, men 
framför allt:

» inte lyssnat på Dexter och brytt sig om hans många 
frågor när han var liten, på grund av att hon varit 
”så trött” eller ”upptagen” med annat.

”Att ni inte skäms! Har ni inga egna barn?” frågade 
Elsa och blängde argt på poliserna. ”Förresten är det inte 
hans ’unge’! Han heter Dexter, och han är min son!”

”Jo, visst, men vi försöker ta det lite lugnare än din 
pappa, som bränner upp sin lägenhet och flyger iväg 
med halva hustaket till Svalbard. Det är nog inte många 
föräldrar som skulle utsätta sina barn för sådana risker 
frivilligt.”

Och det gjorde Elsa svarslös. Poliserna hade ju rätt. 
Elsa blev nu i stället arg på sig själv och ångrade att hon 
hade litat så blint på morfar. Tänk om det som står i tid-
ningarna är sant? tänkte Elsa och tvivlade. Hur kunde 
jag vara så dum? Jag borde aldrig ha låtit Dexter vara hos 
pappa så ofta. Hur kunde jag? … 

Elsa suckade och skakade på huvudet.

*

Men en som inte suckade var Kostroff. Han klapp-
ade i händerna och hoppade jämfota, när han följde 
Svarthattarnas flygfärd till Svalbard via en av sina 
datorskärmar.

Tack vare supersoldaterna skulle Motståndsrörelsen 
inte kunna stoppa honom från att tillverka osynlighets-
bältet. Nu kunde ingenting kunna hindra honom från att 
förverkliga sina planer! 
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Carl-Gustav … dumma pappa! tänkte hon igen och 
slöt sina ögon. Allt var hans fel! Men så kom hon att 
tänka på det morfar hade sagt till henne under hela hen-
nes barndom: ”Lita inte på vad tidningarna skriver, det 
är bara lögner! Man kan inte lita på någon i dessa tider, 
inte ens polisen!”

Att man inte kunde lita på tidningarna visste ju Elsa 
redan. Men att man inte kunde lita på polisen kändes 
bara så obehagligt. För om man inte kunde lita på polisen 
kunde man ju inte lita på någon! Polisen var ju de man 
verkligen ville lita på.

”Jag måste få tag i pappa och Dexter!” sa Elsa plötsligt 
och tog på sig de trasiga glasögonen. Oavsett om tidning-
arna hade rätt eller inte, så skulle hon se till att få tillbaka 
sin son, och det till varje pris!

Hon var ingen dålig mamma! Hon skulle bevisa för 
världen och för sig själv att hon kunde ta hand om Dexter. 
Hon behövde inga poliser. Hon behövde ingen hjälp av 
någon. Hon skulle klara det här själv!

Som på beställning ringde hennes mobiltelefon.
När Dexter vaknat vid Örnnästet var det första han 

tänkte på hur mycket han saknade och behövde mamma 
nu. Han ville berätta allt som hänt för henne, om Tomas 
och Afrikaresan. Han ville att mamma skulle få höra allt, 
att hon skulle vara en del av hans äventyr.

Dexter hade fått hjälp av Vallax att fjärrkoppla en av 
Örnnästets telefoner till sitt eget mobilnummer, så att 
mamma skulle se Dexters nummer när han ringde. Sin egen 
mobiltelefon hade han ju glömt kvar i morfars lägenhet.

”Dexter!” ropade mamma i luren när hon svarade. 
”Dexter, är allt bra, älskling?” Och Elsa hoppade nästan 
till av förvåning, för det var nog första gången hon kallat 
Dexter för älskling …

Men mest av allt ångrade hon att hon inte lekt mer 
med Dexter utan alltid sagt att hon ”måste läsa tidningen 
först”. Det var ju bara en undanflykt för att slippa leka.

Det gjorde ont i hjärtat när hon tänkte på detta nu. Hur 
kunde man vara upptagen med något viktigare än sitt eget 
barn? tänkte Elsa och dunkade sitt huvud i väggen så att 
glasögonen föll av, och hon fick en bula på pannan. I stäl-
let hade ju morfar fått ta hand om Dexter hela tiden. Carl-
Gustav, Carl-Gustav, vad har du gjort … varför? tänkte 
Elsa och knöt ilsket sina händer.

Men till slut orkade hon inte vara arg längre utan satte 
sig ner mot väggen och började gråta. Hon plockade upp 
sina glasögon och såg att ena glaset hade spruckit. ”Åh, 
nej, inte det också!” suckade hon och började gråta ännu 
mer. ”Mina favoritglasögon!”

Efter en stund hämtade hon sig, tog några näsdukar, 
snöt sig och torkade bort alla tårar från sina rödblom-
miga kinder. Hon tänkte på varför allting var som det var. 
Hur det kunde bli så här tokigt, egentligen? Var hon en 
så dålig mamma? Hur kunde hon vara det fast hon inte 
ville det?

Det konstiga var att hon inte visste om hon oroade sig 
mest för Dexter eller för sig själv. På något sätt hade hon 
alltid tänkt att ”han skulle klara sig” och att han bara 
”skulle växa upp och flytta hemifrån”. Sen skulle allting 
bli bra. 

Och när hon satt där och funderade, tänkte hon på sin 
egen barndom och på hur hennes egen pappa (morfar) 
knappt hade funnits där för henne. Han var alltid bort-
rest och upptagen med olika uppfinningar och projekt. 
Elsa hade funnit tröst i att läsa.

Böckerna blev hennes tillflykt, särskilt som hennes 
mamma (Dexters mormor) dog när hon var jätteliten.
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laserpistol, när en Svarthattspatrull plötsligt anlände i 
hissen och marscherade genom laboratoriet i raka led.

I sina svarta kläder såg man dem knappt i den dunkla 
belysningen. På något sätt smälte de nästan samman 
med laboratoriets mörka bergvägg, precis som om de 
hörde ihop med varandra. Och egentligen var det ju 
också så, eftersom alla Svarthattar föddes just här i 
Kostroffs ”Svarthattsfabrik”, längst ner i underjorden, 
långt under laboratoriet, på en hemlig plats som ingen 
annan än Kostroff kände till. 

De förbipasserande Svarthattarna var på väg till trä-
ningslägret, som låg i en annan del av den underjor-
diska vulkanstaden. De böjde sina huvuden och hälsa-
de genom att göra det speciella tecknet mot Ubu-Tutu, 
innan de satte sig i ett litet snabbtåg, som gick runt hela 
staden.

Ubu-Tutu bara suckade och skakade på huvudet. 
Han förstod inte varför Kostroff behövde så många 
Svarthattar. Innerst inne tyckte han synd om dem.

Kostroff hade redan börjat förbereda sin egen lilla 
”överraskningsfest”, på sitt kontor, två våningar ovan-
för laboratoriet. Där hade han poppat popcorn, lagt 
läsk på kylning och fixat små vackra grönsaksstavar 
med två olika dippsåser. Han tyckte egentligen att män-
niskor som åt sånt strunt var riktiga idioter, men det var 
ju ändå fest och det var ju ändå ganska gott. 

Där skulle han sitta och titta på när hans supersolda-
ter 1897 och 1950 tog sig an morfar och de andra vid 
Örnnästet. Han kunde knappt bärga sig. På sitt skriv-
bord framför sig hade han en skärm, där han kunde föl-
ja Ubu-Tutus arbete och en annan skärm, där han följde 
allt som hände med hans supersoldater. Han brukade 
göra så här vid speciella tillfällen.

”Allt är bra mamma, men vi kan inte prata öppet. Din 
telefon är avlyssnad. Gå och köp en mobiltelefon med 
kontantkort och betala med kontanter. Det gör alltid 
morfars kompisar. Åh, du kommer att gilla dem, mamma. 
De är också forskare, precis som du! Skicka ett sms när 
du är klar, så ringer jag dig från en annan telefon!” sva-
rade Dexter självsäkert och vuxet.

Elsa kände inte igen sin lilla kille. ”Okej, men …”, sa 
Elsa och trevade på orden. Morfars kompisar? Forskare?

”Inga men, gör bara som jag säger. Lita på mig!” av-
bröt Dexter och tog ett djupt andetag och försökte låta 
så vuxen och övertygande han bara kunde. ”Mamma, jag 
älskar dig, du är bäst!”

Elsa kände hur ett lyckorus spred sig från topp till tå. 
Hon hade fått tillbaka sin son! Han hade aldrig, aldrig 
någonsin sagt att hon var ”bäst”.

Utan att blinka samlade hon ihop sina saker och ru-
sade ut från lägenheten. Hon fick inte förlora ett endaste 
ögonblick nu. Hon hade bara en endaste sak i huvudet: 
att så snabbt som möjligt få tag i en ny telefon.

Nu förstod Elsa hur mycket hon hade saknat Dexter. 
Plötsligt kände hon sig så levande att allt annat, univer-
sitetet och hennes forskning, som ju betytt allt för henne, 
bara tycktes grått och meningslöst.

Oroa dig inte Dexter. Mamma är här för dig, min lilla 
älskling, tänkte hon när hon låste dörren och sprang ner 
för trapporna. Allt kommer ordna sig, lillen … mamma 
fixar det här! 

*

Ubu-Tutu var i full färd med att löda samman två vik-
tiga metallkomponenter på osynlighetsbältet med en liten 
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”Hallå, svara då! Vad är det med dig?” fortsatte 1950.
”Det är ingen idé. Han verkar ha tuppat av och det är 

väl lika bra, för jag orkar inte höra på hans tjat längre”, 
sa Kostroff och doppade en gurkstav i dippsåsen.

”Men …”, trevade 1950, ”… hur …”
”Det är inget att oroa sig för. Jag har koll på det. Han 

kör med autopilot fram till Svalbard, och vid det laget 
har han säkert vaknat till liv igen”, svarade Kostroff och 
stängde av mikrofonen med en djup suck. Hur ska det 
här gå, egentligen? Tänk om de där klantskallarna skulle 
göra bort sig helt och hållet vid Svalbard? tänkte han och 
åt upp den sista gurkbiten.

*

Elsa hade just köpt en ny telefon, och stod i kö för att 
köpa ett kontantkort i tidningskiosken. Men när hon 
stod där, var det någon som klev fram ur kön och ropade: 
”Men, är det inte Elsa Olsson?”

Det var en liten och småknubbig, välklädd tant med 
mörkt uppsatt hår och glasögon med mörkröda bågar, 
som så självklart ropade Elsas namn. Först kände Elsa 
inte igen henne, men sen såg hon vem det var och brast 
genast ut i ett stort leende.

”Manuela! Är det verkligen du?” skrattade Elsa, och 
gick fram och gav tanten en stor kram.

”Men kära nån, det var alldeles för länge sedan. Vad ma-
ger du har blivit! Nej, vet du vad, idag är det du som följer 
med mig till Konditori Skvallerbyttan och äter tårta”, sa 
Manuela glatt men bestämt och fattade tag i Elsas händer.

”Nej, Manuela, jag är ledsen, det är en viktig sak jag 
måste göra, förstår du … en annan gång kanske!” sva-
rade Elsa och betalade för kontantkortet.

Kanske var det för att han aldrig tittade på tv eller åt 
något onyttigt. Alla människor ville det ju egentligen in-
nerst inne, för att det är så spännande OCH så gott …

Men ännu var det för tidigt att fira. Det skulle dröja 
länge innan 1897 och 1950 nådde fram till Svalbard. 

*

1897 och 1950 började trivas riktigt bra med sitt nya liv 
som supersoldater och de kände sig stolta över special-
uppdraget, som de i och för sig inte riktigt hade förstått 
innebörden av ännu.

Men 1897 kände sig plötsligt yr och tog sig för magen. 
”Jag orkar inte mer. Jag kommer att dö av svält innan vi 
kommer fram!”

”Idiot! Sluta tjata om mat nu. Här uppe i luften finns 
i alla fall ingenting att äta, och du vet ju vad som väntar 
oss om vi inte gör som Kostroff har sagt!” svarade 1950 
argt.

Svarthattarna hade radioförbindelse och kunde prata 
med varandra genom sina hjälmar. Men allt som sades 
gick även fram till Kostroff, där han satt och väntade på 
att hans ”fest” skulle börja.

”Äta?” skrek Kostroff och doppade en morotsstav i 
dippsåsen innan han långsamt förde den till munnen, höj-
de volymen till max och med all kraft bet av den med sina 
glänsande vita tänder, så nära mikrofonen på sin dator att 
det smällde till i Svarthattarnas öron av det skarpa ljudet.

”Idiot, du och din mat!” skrek 1950 till 1897 och ska-
kade av ilska inne i sin dräkt. Men 1897 svarade inte, 
kombinationen av den starka hungern och den kraftiga 
chocken av ljudexplosionen från Kostroffs morotstugga, 
gjorde att han förlorade medvetandet.
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”Såja, såja …”, sa Elsa och gav Manuela en näsduk.
”Nej, jag tror inte att det är sant!” sa Elsa och blev 

förvånad över sig själv, för bara en stund sedan var hon ju 
mer osäker. Men när hon såg hur förtvivlad Manuela var 
blev hon tvungen att försöka trösta henne på något sätt. 

”Menar du verkligen det?” frågade Manuela glatt och 
sken upp som en sol. ”Alla andra jag har pratat med ver-
kar ju tycka att det är bra att Carl-Gustav hängs ut som 
en galning i tidningarna. Men jag tror att det bara är ren 
avundsjuka, för ju snällare man är, desto elakare brukar 
ju folk vara tillbaka.”

Och det där var någonting som Elsa aldrig lyckades 
förstå. Morfar sa också så där ibland, när Elsa klagade 
på sina kollegor på universitetet. Men hur kunde det vara 
så egentligen? Kanske var det en av anledningarna till att 
människor slutade vara snälla mot varandra och bråkade 
hela tiden. För att de bara fick elakhet tillbaka, när de 
förväntade sig godhet? ”Avundsjukan är ett gift, Elsa. Ju 
mer gott en människa gör, desto mer ont får hon tillba-
ka.” Morfars röst ekade inom Elsa och plötsligt var allt 
tvivel som bortblåst.

Det kunde inte vara sant, det som tidningarna skrev!
”Carl-Gustav är nog den snällaste människa jag nå-

gonsin träffat. Men det sticker ju i ögonen på folk med 
någon som jämt är så där snäll och glad och alltid lyckas 
med allting och hamnar i tidningen. Ja, jag menar förut, 
alltså – alla fina artiklar om Carl-Gustav INNAN det här 
hände”, fortsatte Manuela.

”Ja …”, sa Elsa och tog Manuelas hand, och fortsatte 
”Ja, ja”, medan hon tänkte på vad hon skulle säga.

”Jag var uppe vid lägenheten, och det såg städat ut”, sa 
Manuela plötsligt.

”Vad sa du?” frågade Elsa förvånat.

Men Manuela fortsatte att tjata så mycket, att Elsa 
till slut gav med sig. ”Ja, ja, okej, då! Men bara en liten 
stund, för jag måste verkligen göra en jätteviktig sak”, 
sa Elsa så artigt hon kunde med en stor suck inombords. 
Detta kom verkligen olägligt.

På Skvallerbyttan beställde Manuela två bitar 
Prinsesstårta och två extra stora koppar kaffe. Elsa tyckte 
att det kändes illavarslande, eftersom hon hade bråttom 
och inte ville fika över huvud taget, men när hon tog för-
sta tuggan av tårtan med den lilla tunna dessertgaffeln 
var det som om hon hade rest tillbaka 30 år i tiden och 
plötsligt satt med morfar på hans favoritcafé. 

Hon och morfar brukade gå och fika tillsammans varje 
söndag när hon var liten, och de tog alltid Prinsesstårta. 
Och grädden på den här Prinsesstårtan var precis så där 
härligt kall och fyllig som hon mindes den från sin barn-
dom. Vaniljkrämen var helt perfekt. Elsa kunde verkligen 
förstå att Manuela älskade Skvallerbyttans Prinsesstårta.

”Hallå, Elsa … hallå, är allt okej?” frågade Manuela 
och försökte få kontakt.

”Åhh, ja, jag bara …”, sa Elsa drömmande.
”Ja, jag vet, den är nästan FÖR god. Jag kan helt enkelt 

inte motstå den. Jag äter säkert fem bitar i veckan, men 
nu när jag inte jobbar längre har jag svårt med vikten. Sen 
jag slutade jobba hos Carl-Gustav har jag gått upp minst 
tio kilo”, sa Manuela sorgset och Elsa kunde skymta en 
tår i hennes vänstra öga.

”Vet du vad som hände med Carl-Gustav, förresten? 
Tror du på allt det där som står i tidningarna? Kan det 
verkligen vara sant? Alla här på Skvallerbyttan pratar om 
det och retar mig jämt. De säger att det är tur att han inte 
kidnappade mig också”, fortsatte Manuela och började 
snyfta.
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”Mamma!” skrek han i telefonluren så högt att Elsa 
blev tvungen att hålla telefonluren en bra bit från örat.

”Dexter! Hur är det med dig älskling?” frågade Elsa 
och gick till en avskild plats för att inte störa de andra 
gästerna.

”Allt är jättebra, mamma. Jag är här med mina vänner 
och jag ska snart åka till …”, svarade Dexter men blev 
genast avbruten av Elsa.

”Men, morfar då? Stämmer det som står i tidningarna? 
Att morfar kidnappat dig?” frågade Elsa ängsligt.

”Nej, mamma, självklart inte. Du känner väl morfar? 
Han skulle aldrig göra något dumt eller elakt. Han är ju 
den snällaste människan i hela världen!” svarade Dexter 
självklart och övertygande.

”Åhh, puuh, vilken tur”, suckade Elsa och pustade ut. 
”Då är det alltså bara lögner alltihop. Men varför skulle 
någon vilja ljuga om det?”

”Jag ska berätta allt för dig mamma, men just nu har vi 
en nödsituation, för Kostroffs supersoldater är på väg till 
Örnnästet, och vi måste förbereda oss för deras attack!” 
svarade Dexter.

”Katastrof? Supersoldater? Attack? Vad är det du pra-
tar om, egentligen, Dexter? Du är väl inte sjuk lilla gub-
ben?” svarade Elsa upprört.

”Nej, nej, mamma du förstår inte, men jag ska berätta 
allt sen. Jag ringer dig senare, för jag måste berätta allt 
om Tomas och Afrika också! Jag kommer inte att gå i 
skolan längre, för jag måste hjälpa Tomas att hitta sina 
föräldrar, förstår du, och det är ganska långt till Afrika. 
Jag ringer snart mamma, oroa dig inte!” sa Dexter innan 
han la på luren och samtalet bröts.

Afrika, Tomas … Något var helt klart mycket fel med 
hela den här historien … Tänk om Dexter verkligen hade 

”Ja, jag tittade in genom brevlådan. Jag tänkte att Carl-
Gustav kanske hade kommit tillbaka, men när jag ringde 
på var det ingen som öppnade.”

”Vi måste ta oss dit!” sa Elsa.
”Varför det?” svarade Manuela förbryllat.
”Jag berättar sen!” sa Elsa och drack upp den sista 

slurken kaffe och reste sig upp. Hon hade knappt ätit upp 
hälften av sin tårtbit.

”Men vi kan väl äta upp tårtan först?” sa Manuela 
och tittade förskräckt på sin egen och Elsas halvt uppätna 
tårbitar, som låg så fint på assietterna. I Manuelas värld 
hade Prinsesstårtbitarna fått eget liv och sa nu oupphörli-
gen: ”Ät upp mig, ät upp mig, ät upp mig …”

Elsa ville säga något om Manuelas figur, att det kanske 
var bra för henne att ta det lite lugnt med tårtan, men hon 
hejdade sig i sista stund. Det var ju synd om Manuela, 
hon verkade ju ha förlorat jobbet på grund av morfar, så 
i stället för att klanka ner på henne borde hon ju tas om 
hand på något sätt. Kanske kunde hon få ett städjobb på 
universitetet? 

”Okej, då, men sen måste vi skynda oss”, svarade Elsa 
och passade på att få igång sin nya mobiltelefon. ”Vänta 
här, jag måste bara gå och ringa ett samtal”, sa hon och 
gick lite avsides.

Manuela petade i sin tårta och smuttade ledsamt på sitt 
kaffe. Hon hade tappat aptiten, för halva glädjen med att 
fika på Skvallerbyttan var ju att få prata och skvallra lite 
med någon. Det fanns inget tråkigare än att sitta tyst och 
ensam. Inte för Manuela i alla fall. Hennes sydamerikan-
ska blod var alldeles för hett för det.

Elsa fick äntligen igång telefonen och skickade ett sms 
till Dexter, som genast ringde upp henne från ett annat 
telefonnummer.
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50. Silvernyckeln
manuela kunde inte sluta skratta, och Obelix hundskall 
hördes i hela kvarteret. Elsa visste inte vad hon skulle tro. 
Polissirenerna ekade i bakgrunden och Skvallerbyttans 
ägare kikade ut på gatan.

”Vad är det som har hänt, är allt okej?” frågade han 
och tittade på Elsa.

”Eeh, ja, jag tror inte att det är någon fara. Det är nog 
bara en hund som har rymt, och den verkar tycka om 
Manuela”, svarade Elsa.

”Vad, men var är hunden? Jag ser ingen hund?” sva-
rade caféägaren, som hette Jussi.

”Nä … ja, alltså, hon har … hunden kanske är innan-
för hennes kappa”, flämtade Elsa fram, men hon förstod 
ju knappt själv vad som stod på.

”Nej!” sa Jussi bestämt. ”Små hundar skäller inte så 
där högt, det vet alla! Det där låter mer som en vakt-
hund än en larmhund!” (Små hundar kallas ofta för larm-
hundar och stora för vakthundar.)

blivit kidnappad i alla fall och tvingats ta droger …? 
tänkte Elsa och skakade på huvudet. Hon var tvungen att 
ta tag i detta omedelbart.

Det var bråttom. Elsa gick med raska steg tillbaka till 
Manuela, men när hon kom fram till bordet där de suttit 
var Manuela borta. Den halva tårtbiten låg dock kvar på 
fatet.

Äsch, hon har säkert bara gått på toaletten, tänkte 
Elsa. Men ytterkläderna och handväskan är inte kvar. 
Åh, nej, jag sårade henne säkert när jag inte ville äta upp 
Prinsesstårtan, tänkte Elsa och suckade. Hon blev kanske 
ledsen och gick hem.

Med en liten tår i ögat sköt Elsa in sin stol, plockade un-
dan efter sig och gjorde sig redo att lämna Skvallerbyttan. 
Men på vägen ut såg hon något mycket märkligt genom 
fönstret, något som fick henne att stanna till och gnugga 
sig i ögonen. Utanför Skvallerbyttans fönster stod nämli-
gen Manuela med ryggen tryckt mot den stora glasrutan 
och verkade kämpa för livet mot någonting som man inte 
kunde se vad det var.

Det såg nästan ut som om hon blev överfallen. Hon 
viftade med armarna och hennes handväska låg kastad 
på marken.

Alla cafégäster hade ställt sig vid fönstret och stirrade 
nu på Manuela. Skvallerbyttans ägare blev orolig och 
ringde genast polisen.

Elsa sprang ut på gatan och gjorde sig beredd att räd-
da Manuela, men när Elsa kom ut såg hon ingenting. 
Manuela stod där helt ensam, men man kunde höra en 
hund skälla högt och ljudligt. Fast Manuela var inte rädd. 
I stället fnittrade hon och skrattade.

”Obelix, Obelix! Sluta slicka, det kittlas! Ha, ha, haha, 
hi, hi, hi.”
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”Men tack för att ni kom och att ni försökte hjälpa 
mig!” ropade Manuela. ”Hör av er om ni vill ha korv-
receptet, så kan jag skicka det till er!”

”Hallå, hallå, tant! Du glömde din väska!” ropade Jussi 
efter Manuela och pekade på Manuelas handväska, som 
låg kvar på marken. Manuela vände sig om med mord i 
blicken. Ingen kallade henne för tant ostraffat!

Men innan hon hann reagera kom hennes väska svä-
vande i luften. Det var Obelix, som lydigt hämtade sin 
mattes väska och förväntade sig en hundgodisbit. 

Poliserna blev så rädda att de hoppade in i polisbilen 
och körde därifrån i högsta fart.

Jussi rusade snabbare än blixten in på caféet och svepte 
i sig en fyrdubbel espresso. ”Jag är bara trött … jag har 
jobbat för mycket … jag är bara trött …”, mumlade han 
för sig själv och tog tallriken med Manuelas halva tårtbit 
och åt upp den, utan att tänka på vad han gjorde.

”Nu får du berätta allt för mig, Manuela! Vad är det 
som händer, egentligen?” frågade Elsa upprört när de gick 
längs den breda trottoaren i riktning mot morfars hus.

”Det är en lång historia”, svarade Manuela. ”Jag trod-
de att Carl-Gustav hade berättat för dig.”

”Berättat vad?” frågade Elsa.
”Ja, om hans uppfinningar”, svarade Manuela försik-

tigt, för hon visste inte hur mycket hon fick säga utan att 
förråda sin före detta arbetsgivare.

”Jo, jo, men de känner ju alla till. Det är ju ingen nyhet, 
precis”, sa Elsa.

”Nej, men jag menar, känner du till ALLT?” frågade 
Manuela.

”Vad menar du? Nu får du tala klarspråk med mig, 
sluta prata i gåtor!” svarade Elsa, som vid det här laget 
nästan började bli arg på Manuela.

Men längre än så kom de inte i sin hunddiskussion, för 
nu anlände polisen till Skvallerbyttan och hoppade ut ur 
polisbilen.

”Schhh!” viskade Manuela till Obelix och tvingade ner 
den stackars osynliga schäferhunden på marken. ”Om du 
inte är tyst nu, kommer de att ta med dig till polisstatio-
nen, och det vill du väl inte, eller hur?” Men risken var nog 
större att de skulle ta med Manuela, Obelix var ju osynlig.

”Jaha, vad är det som har hänt här, då?” frågade poli-
sen och tittade undrande på Elsa och Jussi.

”Ja, det gäller ett hundöverfall”, svarade Jussi och pe-
kade på Manuela.

”Nej, nej, det är bara ett missförstånd. Det är min lilla 
hund här som bråkar lite bara”, sa Manuela och låtsades 
hålla en liten hund i famnen innanför sin kappa.

”Såja, lilla gullet, det är ingen fara. Du blev bara lite 
skrämd, men nu är det över. Nu ska vi gå hem och få lite 
mat i oss. Jag har sparat din favoritkorv åt dig”, fortsatte 
Manuela och putade med läpparna som om hon ville pus-
sa den lilla låtsashunden.

”Vad, ger du korv till hunden? Det får man inte göra!” 
sa en av poliserna argt. ”Det kan han bli sjuk av ju!”

”Eeh …”, sa Manuela trevande och letade efter orden. 
”Eeh, jag gör egen vegankorv efter ett speciellt recept jag 
fått av min mormor i Peru. Det är en speciell hundkorv, 
som är bra för hundens mage. Den är bra för matsmält-
ningen. Förresten tycker jag inte om när man hoppar på 
mig och min lilla hund så här. Det är faktiskt en fri värld 
vi lever i, och jag har rätt att göra vad jag vill med min 
hund. Kom nu, så går vi, Elsa!”

Poliserna var förbryllade över Manuelas retoriska för-
måga och gapade av förvåning när hon gick därifrån och 
lämnade Skvallerbyttan med Elsa.
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”Vadå för nyckel?” frågade Manuela förvånat.
”En gång innan pappa skulle åka utomlands på en av 

sina många resor, så bad han mig komma hem till honom 
för att berätta något viktigt. Han sa att om det skulle 
hända honom någonting, och han av någon anledning 
inte skulle komma tillbaka, så fanns det en nyckel gömd i 
hans lägenhet som han ville att jag skulle hämta”, berät-
tade Elsa med andan i halsen.

Hon kände hur adrenalinet rusade genom kroppen. 
Hon var inte van vid sånt här.

”Berätta mer!” sa Manuela och satte sig på en bänk i 
närheten. Obelix la sig bredvid.

”Jag vet inte varför nyckeln är så viktig eller vad det 
betyder, men vi måste skynda oss till lägenheten innan 
någon annan hinner före”, fortsatte Elsa.

”Men vart går nyckeln?”
”Jag vet inte, men jag börjar tro att det kan ha en 

koppling till hans uppfinningar”, svarade Elsa.
”Kom, vi måste gå nu!” sa Elsa och reste sig. ”Vi måste 

ta oss till lägenheten!” 

*

1950 började känna sig sömnig. Han var trött på moln-
täcket under sig och ville gärna dyka ner under det för att 
få lite omväxling. Men då skulle han ju förlora kontakten 
med 1897, som sov och körde på Kostroffs autopilot.

Det var jobbigt att inte ha någon att prata med. Han gäs-
pade och ruskade på huvudet. Han ville verkligen inte som-
na nu. Till slut tog han mod till sig och anropade Kostroff:

”Jag klarar det inte. Jag måste dyka ner under molnen, 
annars somnar jag. Kan du styra ner 1897, så han följer 
efter mig?”

”Okej!” sa Manuela och stannade och tog sin hand-
väska ur Obelix mun. ”Tack, min lille vän”, sa hon och 
strök Obelix över hans osynliga huvud.

”Vad är det där, egentligen?” frågade Elsa och pekade 
på Manuelas hand som klappade något i tomma luften.

”Det är Obelix, Carl-Gustavs älsklingshund. En schä-
fer, som blev osynlig och sprang bort för flera år sedan”, 
svarade Manuela. Elsa stelnade till när hon hörde ordet 
schäfer, för hon mindes mycket väl att morfar hade haft 
en schäfer som hette Obelix, när Dexter var liten. Hon 
kom ihåg hur ledsen Dexter blev, när Obelix sprang bort 
och aldrig kom tillbaka.

”Berätta mer!” bad Elsa.
”Din pappa experimenterade och försökte tillverka en 

osynlighetsmaskin och under experimentet testade han 
först på några djur och sedan på sig själv. Obelix var en 
av dem han testade osynlighetsmaskinen på, men innan 
morfar hann göra honom synlig igen så försvann han. 
Men nu har han kommit tillbaka! Kom och hälsa på ho-
nom!” sa Manuela och förde Elsas hand mot Obelix, men 
Elsa vägrade och drog undan handen.

”Nej, nej! Jag vill inte!” skrek hon och skrämde Obelix, 
som började gny oroligt och drog sig närmare Manuela.

”Men han är ju världens snällaste hund. Han gör inte en 
fluga förnär”, sa Manuela och skrattade. Men Elsa tyckte 
inte att det var roligt alls. ”Såja, lilla gubben … hon är bara 
lite ovan”, fortsatte Manuela och tröstade Obelix.

Elsa kämpade fortfarande med att försöka förstå hur 
hennes egen pappa, Carl-Gustav, kunnat uppfinna en rik-
tig osynlighetsmaskin. Men efter stund klarnade det för 
henne, och hon började få ihop alla pusselbitar.

”Aah, nu vet jag vad han menade med den där  
nyckeln!” utbrast Elsa plötsligt.
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körde rakt in i dem så att allting jämnades med marken. 
Glas krossades, syror och pulver åkte ner på golvet, och 
det blev en smärre explosion.

Kostroff tittade ner från sitt fönster på det osannolika 
skådespelet och bet sig läppen så att den började blöda. 
Han såg ut som en blodtörstig vampyr när han skrek: 
”Id-iii-ooooo-teeerrr!!”

Men inte nog med det. Mitt i all vrede slog han sönder 
sin egen dator och kastade sin fjärrkontroll i väggen så 
att den gick i tusen bitar.

”Neeeeeej!!” skrek han direkt när han hade förstått 
vad han hade gjort. Förutom att han hade sinkat Ubu-
Tutus projekt med att tillverka osynlighetsbältet, så hade 
han nu även tappat kontrollen över sina supersoldater …

*

Polisen i Stockholm hade gett i uppdrag till Tromsöpolisen 
att genast bege sig till Svalbard. När Stockholmspolisen 
frågat om inte polisen på Svalbard kunde hantera ären-
det, hade Eirik bara gapskrattat och sagt: ”De stackarna 
kan ju inte ens hantera en sovande sälunge!”

För Svalbardspolisen låg ju mycket närmare. Men det 
Eirik och hans mannar inte kände till var att Tummas och 
hans poliser visste exakt vad som hände. När de hörde 
på polisradion att Tromsöpolisen var på väg till Svalbard 
blev de minst sagt upprörda: ”Vad håller de på med, 
egentligen?” skrek Tummas och drämde sin kaffekopp i 
bordet så hårt att han välte hälften av schackpjäserna. 
”Det här är ju VÅRT ansvarsområde!”

De andra poliserna mumlade någonting om att det 
var farligt och kanske var ”lika bra att inte lägga sig i”. 
Men då flög Tummas upp ur sin stol och röt så högt han 

”Vad? Vem tror du att du är – kungen själv? Du be-
stämmer inte här, det är JAG som bestämmer, förstått?!” 
skrek Kostroff och var på riktigt dåligt humör, för Ubu-
Tutu hade just misslyckats med att göra en råtta osynlig 
i laboratoriet.

”Nej, men …”, försökte 1950.
”Inga men! Nu gör du bara som jag säger och håller 

tyst. Du får klara dig fram till målet. Det är ju bara tio 
timmar kvar, så det är inget att gnälla om,” sa Kostroff 
barskt och kastade sitt vattenglas i väggen, så att det 
krossades i tusen bitar. 

Men det skulle han aldrig ha gjort, för glasbitar flög nu 
omkring överallt och det blev en stor vattenpöl på golvet. 
Och det som hände sen ledde till en fullständig katastrof …

En av glasbitarna studsade ut genom ventilations-
luckan som satt längst ner på väggen vid Kostroffs kon-
tor. Glasbiten virvlade sig sedan med vindens kraft ner ge-
nom ventilationstrumman och flög ut på utsidan, för att 
som en målsökande missil träffa en Svarthatt, som körde 
snabbtåget till laboratoriet, rakt i ögat! Vare sig snabb-
tågets framruta eller Svarthattens solglasögon kunde räd-
da honom från att bli träffad av den vassa glas biten, som 
kom flygande från sidan just när han körde förbi ventila-
tionsluckan vid Kostroffs kontorsbyggnad.

Ibland har man maximal otur, eller så är det helt enkelt 
”meningen” när en sådan sak händer.

Svarthatten vrålade till av smärta och tappade självfal-
let kontrollen över snabbtåget, som rusade framåt i sick-
sack tills det slutligen körde rakt mot Ubu-Tutu och hans 
experimentverkstad.

”Neeeeej! Hjääääälp!!” skrek Ubu-Tutu och försökte 
rädda sina saker, men det var för sent. Snabbtåget ru-
sade obönhörligen mot Ubu-Tutus laboratoriebänkar och 
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”Jag har inte tid att berätta allt nu Dexter, vi får ta 
det senare”, svarade morfar och fortsatte organisera upp-
skjutningen tillsammans med Måsen och Vallax.

Rex skröt över sin flickvän inför de andra: ”Är hon 
inte fantastisk?” sa han och såg beundrande på Maria, 
där hon stod och pekade till höger och vänster och visade 
Vithattarna vad de skulle göra.

”Klart för uppskjutning!” hördes doktor Örns röst i 
högtalarna. ”10, 9, 8, 7…” Alla Vithattar backade från 
plattformen där tornraketen stod, och tittade upp mot 
hangarens tak, som sakta men säkert öppnade sig.

”… 6, 5, 4 …” Dexter och Tomas stod med andan i 
halsen. Rex höll för öronen.

”Svalfamiljen!” skrek Dexter plötsligt. ”Vad har ni 
gjort med svalorna? De är väl inte kvar i tornraketen?”

”… 3, 2, 1”, och ett fruktansvärt vrål fyllde hangaren. 
Eld och rök kom ur jetmotorerna och tornraketen sköt 
upp och ut genom öppningen i hangarens tak.

”Va’, va’, va’?” ropade morfar. Det gick inte att höra 
något på grund av jetmotorerna.

”Svalorna … är de kvar i tornraketen?” upprepade 
Dexter.

Morfar blev likblek. För trots att världens framtid stod 
på spel så handlade det ju ändå om levande, oskyldiga 
varelser, som han hade ett särskilt ansvar för.

”Måsen, Vallax! Lyfte ni ut svalboet från tornraketen?”
”Vad? Vad pratar du om, vilket svalbo?” svarade 

Måsen, som hade glömt bort svalorna.
”Åh, nej! Då är de kvar i tornraketen!” sa Dexter för-

tvivlat. ”Vart är den på väg?”
”Eeh, ingenstans Dexter. Vi ska bara kraschlanda den 

i havet för att avleda uppmärksamheten från Örnnästet. 
Om polis och media tror att tornraketen kraschat i havet 

kunde: ”Vi! Vi!! Det är vi som är Svalbardspolisen! Det 
är vi som tar hand om alla brott på Svalbard – bara vi 
och inga andra!”

Tummas poliser satte såväl sitt gröna te som sina nöt-
ter i halsen och ställde sig upp, halvt kvävda av chocken 
och halvt kvävda av nötterna, som till skillnad från de 
mjuka saftiga munkarna krävde att man tuggade innan 
man svalde.

”Men, men … Vad ska vi göra, då?” frågade en av 
poliserna.

”Ja, vad tror du?” svarade Tummas vresigt. ”Vi ska ta 
oss till brottsplatsen innan Tromsöpolisen kommer dit, 
och visa vad vi går för! Kom igen nu, samla ihop er och 
förbered er för drabbning! Vi flyger om fem minuter!”

*

Morfar och hans vänner verkade följa en tydlig plan. Det 
här hade de förberett sig på länge.

Vithattarna sprang omkring överallt i hangaren och 
bar omkring på olika saker. Det körde omkring småbilar 
och truckar med lådor till höger och vänster. 

Doktor Örn anropade i Örnnästets högtalare: ”Gör 
klart för uppskjutning av tornraketen … Gör klart för 
uppskjutning av tornraketen.”

Måsen och Vallax hade under de senaste timmarna till-
sammans med Vithattarna tömt tornraketen på alla mor-
fars uppfinningar och ritningar och satt allt av värde i 
säkert förvar. Med gemensamma ansträngningar hade de 
lyckats montera nya jetmotorer på tornraketen och gjort 
den klar för uppskjutning.

”Men varför, morfar? Varför ska vi skjuta upp torn-
raketen utan någon i den?” frågade Dexter.
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hände. Han försökte en gång till och tog i så mycket han 
kunde, men tornraketens pansarglas var ogenomträngligt.

”Det går inte, det är omöjligt!” anropade Vallax. 
”Glaset är okrossbart!”

”Använd den inbyggda lasern!” svarade Måsen.
”Jag hinner inte! Den kraschar när som helst”, svarade 

Vallax. Men just när han tänkte ge upp hoppet, fick han 
se svalpappan genom tornraketens glasruta.

Synen av de skräckslagna och maktlösa svalögonen 
gav Vallax någon sorts övernaturlig styrka, för precis  
innan tornraketen skulle kraschlanda i havet för att sjun-
ka ner i djupet, knöt han näven och slog mot glaset en 
tredje och sista gång och skrek så högt han kunde. Som 
genom ett mirakel krossades nu glaset och befriade sval-
familjen från deras ofrivilliga fångenskap.

Som vinande pilar flög de rakt upp i luften ut ur den 
störtande tornraketen, innan den slog ner mot havs-
ytan och täcktes av vitt havsskum. Svalfamiljen var räd-
dad! Men Måsen hade trillat av stolen och drabbades 
av en lätt form av tinnitus (öronsus) på grund av Vallax 
monstervrål.

*

Elsa och Manuela hade äntligen tagit sig fram till morfars 
lägenhet och stod nu utanför hans dörr. De kunde höra 
fotsteg och röster bakom dörren och någon som skrat-
tade därinne.

”Det ska bli spännande att se hur han förklarar det här, 
den där gubben Olsson. Han var visst inte så hederlig i 
alla fall”, sa en grov mansröst så högt att det hördes ut 
i trapphuset där Elsa, Manuela och Obelix stod knäpp-
tysta och lyssnade. De förstod att det var polisen.

kanske de slutar leta efter oss!” svarade morfar och tit-
tade bort. Han kunde inte möta Dexters blick.

”Men, svalfamiljen då? De kommer ju att dö!” skrek 
Dexter.

Morfar tänkte så det knakade. ”Vallax!” skrek han 
plötsligt. ”Robotflygaren – det är en nödsituation! Du 
måste hjälpa till!” Morfar förklarade snabbt situationen 
för sin förvånade vän och gjorde tecken till Vithattarna 
och Måsen. ”Sänk hastigheten på jetmotorerna och änd-
ra nedslagspunkt för tornraketen! Vi måste rädda några 
vänner”, fortsatte han.

Och efter bara några sekunder körde en Vithatt förbi 
med sin truck och plockade upp Vallax och Måsen och 
körde blixtsnabbt till rummet där robotflygarna, och de 
andra uppfinningarna som väntade på att bli säkerhets-
testade, stod uppställda. På mindre än en halv minut hade 
Vallax fått på sig robotflygaren och gjorde sig startklar.

”Krossa bara glaset på tornraketen, så att de kan 
flyga ut!” skrek Måsen. (De nitiska och arbetsamma 
Vithattarna hade lagat hålet i takluckan som 1897 och 
1950 tidigare gjort, och därmed täppt till den stackars 
fågelfamiljens enda flyktväg.)

Vallax nickade och gjorde klartecken.
”Backa allihop!” ropade Måsen innan han aktiverade 

uppskjutningen och återigen öppnades hangarens tak.
”Poff!” sa det, och så sköt Vallax iväg som ett skott ge-

nom öppningen i taket. Han styrde robotflygaren snabbt 
och säkert mot tornraketen och hann snart ikapp den. Så 
fort han hade lagt sig jämsides med tornraketen, sänk-
te han hastigheten och flög nu precis intill tornraketens 
taklucka.

Han tog ett djupt andetag, knöt sin robotnäve och rik-
tade ett kraftigt slag mot takluckans glas, men ingenting 
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morfars hallgolv och vrålade av skräck. De tjöt som om 
de sett spöken.

Så snabbt de kom på fötter, rusade de ut ur morfars lä-
genhet och nerför trapporna, kastade sig in i polisbilarna 
och lämnade platsen med en tjutande rivstart.

En sak var säker: det skulle dröja mycket länge innan 
polisen vågade sätta sin fot i morfars hus igen.

Varken herr Svensson eller tant Jansson visade sig i 
trapphuset. Elsa och Manuela kunde därför obehindrat 
slinka in i morfars lägenhet.

Obelix sprang genast till kylskåpet och började skra-
pa på kylskåpsdörren, skällde lite försiktigt och tittade 
på Manuela. Manuela som inte såg Obelix stora snälla 
hundögon, hyschade bara på honom, medan hon gick 
runt och ojade sig i lägenheten över hur stökigt det var.

Oredan och stöket efter explosionen i morfars hemliga 
högkvarter hade någon städat upp. Även hallen var ren 
och städad, men det som fanns kvar av morfars högkvar-
ter såg ut som ett stort svart hål. Det var en enda röra.

Papper och mappar låg utspridda överallt på golvet i 
vardagsrummet, och i köket hade poliserna satt upp lap-
par på väggen i någon sorts system. Det verkade som om 
de letade efter något, eftersom de tycktes ha läst igenom 
vartenda papper som morfar hade. Manuela kavlade upp 
ärmarna och tänkte börja städa, men Elsa stoppade hen-
ne genast.

”Nej, vad gör du? Är du inte klok? De kan ju komma 
tillbaka när som helst!” viskade Elsa och letade efter nå-
gonting i hallen. ”Vet du var verktygslådan finns?”

”Ja, visst, den är i skrubben här borta”, svarade 
Manuela och gick bort till en smal dörr mellan köket och 
hallen. ”Här!” sa hon, och räckte en rostig, röd gammal 
verktygslåda till Elsa.

”Så här gör vi”, viskade Elsa till Manuela och klappa-
de av misstag Obelix osynliga svans i stället för hans nos. 
Obelix blev irriterad och skällde till lite grann, för hundar 
tycker vanligtvis inte om när man rör deras svansar.

”Men Obelix, schhh, nu måste du vara tyst!” viskade 
Manuela och fick Obelix att lägga sig ner på trappan. 
”Okej, jag har förstått!” fortsatte hon och nickade till 
Elsa.

”Vad, hörde ni? Det är en hund utanför dörren! Tänk 
om det är Bengan som kommer med munkar? Han har 
säkert varit ute och rastat Doris och köpt vaniljmunkar”, 
sa den grova mansrösten inifrån morfars lägenhet.

”Gå och kolla! Det skulle sitta fint med lite munkar till 
kaffet nu”, sa en annan mansröst.

”Fort, Obelix! Skynda dig, kom hit!” viskade Elsa. 
Men det gick inget vidare. Obelix hade ännu inte accep-
terat Elsa.

”Hjälp mig, Manuela!” fortsatte hon och lyckades med 
Manuelas hjälp få Obelix att ställa sig vid dörren.

Själva ställde sig Elsa och Manuela en bit upp i trap-
pen för att inte bli upptäckta av polisen när de öppnade 
dörren.

De hörde hur fotstegen inifrån lägenheten närmade sig, 
och precis när dörren låstes upp skrek Manuela: ”Buss på, 
Obelix!” Och så fort dörren öppnades hoppade Obelix in 
i morfars lägenhet och rakt på den stackars polisen, som i 
stället för de efterlängtade munkarna fick ta emot en stor 
osynlig schäferhund i sin famn. Polisen föll omkull och 
vrålade för livet: 

”Hjäääääälp!! Hjäääääälp!! Hjäääääälp!! Det är ett 
monster!”

Nu rusade de andra poliserna ut i hallen, och Obelix 
hoppade på dem, en efter en, tills alla låg i en hög på 
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51. Bankvalvets hemlighet
”ri-i-ing!” lät det plötsligt när ringklockan till morfars 
ytterdörr ringde och fick Elsa och Manuela att hoppa till. 
Vem kunde det vara?

Som vanligt kunde Obelix inte hålla sig utan började 
förstås skälla, men det skulle han verkligen inte ha gjort, 
för nu satte ett ännu värre skällande igång från andra 
sidan dörren.

”Schhh, Doris! Vad är det med dig? Det är säkert bara 
Kenta som tagit Majsan med sig idag”, sa poliskonsta-
pel Bengan, som nu stod utanför morfars dörr med sin 
polishund Doris, kopplad i ena handen och en påse med 
nygräddade munkar i andra handen.

”Vad ska vi göra?” viskade Elsa.
”Jag vet! Vi låtsas att jag är här för att städa, och att du 

har kommit från fastighetsvärden Torsten för att under-
söka några konstiga ljud”, svarade Manuela.

”Men poliserna då?” frågade Elsa.
”Eeeh, vi säger att de var tvungna att åka iväg och 

snart kommer tillbaka”, svarade Manuela.

Elsa öppnade verktygslådan och plockade ut en smal 
skruvmejsel och en hammare. Hon stack in skruvmejsel-
bladet mellan två golvplankor i hallen och började hamra. 

”Vad håller du på med? Sluta! Tänk om någon hör oss 
i huset?” sa Manuela upprört.

”Schhh, jag vet vad jag gör. Pappa sa att den finns 
här under”, svarade Elsa och vinklade skruvmejseln och 
tryckte på allt hon kunde i ett försök att bända upp en av 
golvplankorna.

”Vadå?” frågade Manuela.
”Nyckeln, förstås”, svarade Elsa andfått och lyckades 

till slut bända upp plankan. Den gav vika med ett knak, 
som fick Obelix att gny till och börja skälla ute i köket, 
för hundar har ju som bekant mycket bättre hörsel än vi 
människor. Obelix stod fortfarande och väntade på att 
någon skulle öppna kylskåpsdörren och ge honom lite 
korv, men när ingen gjorde det sprang han i stället ut i 
hallen och ställde sig vid Manuelas sida. 

”Titta!” sa Elsa och lyfte upp en liten, avlång träask, 
som låg under golvplankan. Obelix tyckte att den såg ut 
som en korv och kände sig frestad att ta den ur Elsas 
händer, men han var ju lite försiktigare av sig nu för ti-
den, med tanke på vad som hände senast någon frestade 
honom med korvar …

Elsa torkade av dammet från asken och öppnade den 
försiktigt.

”Det är silvernyckeln! Då stämmer allt det som pappa 
sa!”
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av sig sin polismössa och kliade sig i huvudet. Men just 
när han skulle vända sig till Elsa och Manuela igen för att 
ställa dem till svars en gång för alla, fick han se sin påse 
med munkar komma svävande genom luften.

Obelix kunde inte hålla sig. Doften av nygräddade 
munkar var det bästa han visste, näst prickig korv. Den 
ljuvliga doften gjorde honom helt galen, och eftersom 
han inte hade ätit på jättelänge kunde han inte motstå 
frestelsen utan nafsade tag i munkpåsen.

Gentleman som han var, tog han dock först en av mun-
karna och gick fram till Doris och viftade med den fram-
för henne och skällde ett försiktigt ”varsågod”.

Men i stället för att visa tacksamhet formligen flög både 
Doris och Bengan ut genom dörren, rusade ner för trap-
porna och ut på gatan. Doris gnydde och fick inte ens fram 
ett riktigt skall, och Bengan flämtade och skrek hjälplöst 
med andan i halsen: ”Hjälp … hjäälp … hjäääälp!”

Tant Jansson tittade ut genom fönstret och skrek efter 
Bengan: ”Åh, jaså, det är er hund som för oväsen i trap-
pen! Ja, det är just fina poliser som stör hederligt folk 
mitt på dagen, och för våra skattepengar dessutom … och 
inget får man över till pensionen. Skäms på er!”

Innan tant Jansson hade hunnit klart med sin upp-
läxning, hade Bengan rivstartat polisbilen och lämnat 
brottsplatsen för all framtid. Detta blev fallet för de fles-
ta poliser vid den lokala poliskåren. Ryktet om att det 
spökade i morfars hus spred sig snabbt. ”Då stämmer 
det alltså, som korvgubben vid djurparken snackat om”, 
sa man vid poliskontorets fikapaus, där man tuggade 
i sig några torra kakor. Efter det skällande hundspö-
ket vågade nämligen ingen av poliserna gå till bageriet 
längre.

Det var ”slutmunkat” för polisen.

”Okej!” sa Elsa och öppnade dörren.
”Åh, hej, konstapeln. Vad står på? Åh, men vilken söt 

liten hund ni har. Vad heter du, lilla gullet?” sa Elsa och 
försökte klappa Doris.

”Nej, vad gör du!? Ingen får klappa Doris utan min 
tillåtelse, och förresten är hon ingen liten gullig hund. 
Hon är en tränad polishund, som vunnit massor av priser 
och ... ja, förresten bits hon också!” svarade Bengan argt 
och tittade på Elsa och Manuela.

”Vilka är ni? Och vad gör ni här?” Men innan Elsa 
hann svara började Doris skälla okontrollerat och blev 
alldeles vild.

”Vad håller du på med, Doris? Sitt! Sitt!! Sitt!!! sa jag!” 
Bengan skrek förtvivlat och skämdes över sin prisbelönta 
hund. Men det Bengan inte visste, var att Obelix på van-
ligt hundmanér hade smugit sig utanför lägenheten och 
just nu nosade på Doris rumpa. Doris blev alldeles vild 
och slet i kopplet, och då började Obelix också skälla.

”Vad? Var kom det där ifrån?” undrade Bengan och 
såg sig omkring. ”Det där skallet kommer från en manlig 
schäferhund, cirka fem år gammal, väldigt smal för sin ål-
der. Hans husse ger honom säkert för lite mat och tränar 
inte med honom som han borde!”

Bengan var ett fullblodsproffs när det gällde hundar 
och visste allt man kunde veta om olika hundraser, hund-
uppfödning, hunddressyr och så vidare.

”Flytta på er!” skrek han och knuffade undan Elsa och 
Manuela. Han drog med sig Doris in i morfars lägenhet 
och ställde påsen med munkar på köksbordet.

”Hallå … hallå!” ropade Bengan och såg sig omkring. 
”Var är allihop någonstans? Och var kom det där hund-
skallet ifrån? Majsan är ju inte här, och förresten var det 
ju en hane som skällde.” Bengan var förbryllad. Han tog 
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När du läser det här, har det säkert hänt någonting för-
färligt. Kanske är jag borta och kanske är det som en 
gång var mitt arbetsrum förstört. Lita då inte på det som 
står i tidningarna om mig. De som skriver det är ute ef-
ter att skada mig och alla som känner mig. Det finns 
en ondskefull plan att ta över världen, och en man som 
heter Evan Kostroff jagar mig för att stjäla mina uppfin-
ningar. Hans plan är att så snart han kan, bygga upp en 
ny värld i rymden och förinta jorden. Han måste stoppas 
till varje pris … 

Elsa skakade på huvudet, vad var detta för galenskaper? 
Men så mindes hon att Dexter hade nämnt just namnet 
Kostroff. Hon fortsatte läsa. Sida upp och sida ner läste 
hon oavbrutet om morfars arbete, Motståndsrörelsen, 
Örnnästet, Svarthattarna, Kostroffs lögner, och hur alla 
världens ledare lurades att tro på honom, – ja, om allti-
hop från början till slut, tills hon slutligen kom fram till 
förklaringen med nyckeln.

Vid det laget hade hon suttit så länge och läst att både 
Obelix och Manuela somnat. Manuela hade gjort det hon 
alltid längtat efter men aldrig tidigare vågat göra, nämli-
gen att lägga sig och vila i morfars mjuka soffa. Nu låg 
hon där och snarkade högt och ljudligt med vidöppen 
mun och glasögonen på sniskan.

… Silvernyckeln går till ett bankfack längst ner i ett under-
jordiskt valv i Storbanken. Ta dig snarast möjligt dit, och 
där kommer du få vidare instruktioner om vad du ska göra.

Jag älskar dig,

Carl-Gustav / Morfar / Pappa

”Men vart går den där nyckeln?” frågade Manuela och 
tittade på Elsa.

Obelix hade lugnat sig och kalasade i lugn och ro på 
Bengans munkar. Manuela orkade inte bekymra sig över 
det, trots att hon visste vilka konsekvenser det kunde ha 
för en stackars hundmage. Men det är väl i och för sig 
inte bättre med korv? tänkte hon när hon såg munkarna 
försvinna en efter en ut i tomma intet för att slutligen 
landa i Obelix utsvultna mage.

”Titta, det ligger något där nere!” ropade Manuela 
och pekade mot hålet under golvplankan, där Elsa hittat  
asken med nyckeln.

Och mycket riktigt, där på botten låg, knappt synligt, 
ett brunt och dammtäckt kuvert. Elsa plockade försiktigt 
upp det, blåste bort dammet, nös fyra gånger på raken, 
och satte sig vid köksbordet bredvid Obelix, som bok-
stavligen låg och jäste under köksbordet med sex munkar 
i magen.

Manuela började också nysa av dammet och satte sig 
till slut i morfars soffa i vardagsrummet och pustade ut.

Elsa tog en kökskniv och sprättade med stor varsamhet 
upp det mystiska kuvertet.

”Pappa ”, sa hon tyst för sig själv och började läsa det 
som verkade vara ett brev från morfar.

Det var på flera sidor och handskrivet med liten text 
på båda sidorna.

Kära Elsa och/eller Dexter,

(Vid tidpunkten för brevets tillkomst, då Dexter fortfa-
rande bara var en liten bebis, visste ju inte morfar vem 
som skulle läsa brevet – mamma, Dexter, eller kanske 
båda två?)
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råkade hon trampa Obelix på ena framtassen, varpå han 
skällde så det ekade i hela trapphuset. Genast rusade tant 
Jansson ut i trappen och tänkte att: Nu ska jag minsann 
ta dem på bar gärning!

”Åh, förlåt, Obelix!” sa Elsa och strök med handen i 
luften i ett misslyckat försök att trösta honom, för han 
hade redan sprungit in till Manuela.

”Oj, oj, stackars liten”, ojade sig Manuela och strök 
Obelix över hans osynliga päls. ”Det är ingen fara, matte 
är här nu.”

”Ja, ja, kom nu nån gång, då!” suckade Elsa. ”Vi måste 
hinna till banken innan de stänger!”

”Banken?” frågade Manuela.
”Jag berättar sen!” svarade Elsa och tryckte på 

hissknappen.
Men tant Jansson var redan på väg ner med sina hun-

dar, och man kunde höra deras små hundskall uppifrån. 
Obelix började skälla igen.

”Schhh! Sluta nu!” hyschade Manuela och hytte med 
fingret åt Obelix. Men innan Manuela hann prata hyfs 
med Obelix, öppnades hissen och tant Jansson klev ut 
med sina hundar. ”Voff, voff, voff!” skällde de och slet i 
kopplet som yra höns.

”Nämen, fy på er!” skrek tant Jansson och drog i kopp-
len. ”Ja, alltså inte ni, jag menar mina hundar. De brukar 
aldrig uppföra sig så här”, fortsatte hon, och blev alldeles 
skamsen och röd i ansiktet.

”Åh, det är ingen fara, vi vet precis hur det är!” sa Elsa 
(för de började ju bli något av experter på området nu).

”Men, men …”, stammade tant Jansson fram. ”Jag 
hörde en hund skälla här nere.” Men av någon anled-
ning skällde inte Obelix längre, som han annars brukade 
göra när han såg andra hundar. Tant Janssons hundar var 

Elsa satt mållös med brevet framför sig på köksbordet 
och stirrade ut i tomma luften. Hon visste inte om hon 
skulle skratta eller gråta.

Det hon på sin höjd var van vid i form av konstigheter 
var kanske när kopiatorn på universitetet strulade, och 
hon var tvungen att ägna en hel dag åt att försöka skriva 
ut något viktigt dokument. Eller då man hittade något 
ovanligt arkeologiskt fynd som krävde att man jobbade 
flera dagar i sträck. 

Men i övrigt levde hon ju ett ganska enkelt och an-
språkslöst liv.

Hon vek ihop brevet och stoppade det i fickan, men 
innan hon hann resa sig från bordet fick hon ett sms. Hela 
bordet skakade till av vibrationerna från telefonen. Det 
var ett meddelande från Dexter:

Kostroffs supersoldater är snart här, men sen ska jag och 
Tomas till Afrika. Vi måste rädda världen. Men oroa dig inte 
mamma, allt blir jättebra! Dexter :-)

Dexters sms fick Elsa att genast vakna till liv. Vilken kall-
dusch! Oroa dig inte? Afrika? Nej, det här skulle hon 
verkligen sätta stopp för!

”Manuela, kom nu så går vi!” ropade Elsa och väckte 
den sjusovande damen i soffan och passade samtidigt på 
att knuffa till Obelix, som låg och gnydde under köksbor-
det. Han ställde sig genast upp och gick mot ytterdörren.

”Vad var det?” utbrast Manuela och syftade på sin 
egen jättesnarkning. Hon satte sig skamset upp och såg 
sig yrvaket omkring.

Obelix skrapade med tassen mot ytterdörren. Han be-
hövde rastas, och det passade ju bra nu. Elsa plockade 
ihop sina saker och öppnade försiktigt dörren. Av misstag 
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När hissen kom ner till bottenvåningen tog Elsa fram 
sin mobiltelefon och ringde efter en taxi, men den stack-
ars damen som svarade hörde knappt vad Elsa sa på 
grund av allt skällande i bakgrunden.

Ute på gården ville tant Jansson nästan att jorden 
skulle öppna sig och svälja både henne och hennes hun-
dar, för den pinsamhet som uppstod nu var nästan värre 
än när morfar flög iväg med tornraketen och lämnade 
ett stort hål i hennes tak.

”Aah, titta där är boven! Det är tant Jansson!” skrek 
några grannar, som tittade ut genom fönstret.

Tonårsdottern Svensson öppnade också fönstret och 
kunde knappt tro sina ögon. Hon filmade allt med sin 
mobiltelefon. ”Nu ska du allt få igen för ditt skvaller”, 
sa hon för sig själv och tänkte på alla gånger som tant 
Jansson ringt på deras dörr och klagat på att det spela-
des hög musik.

Elsa och Manuela behövde nästan ta skydd för tant 
Janssons hundar, för de skällde oavbrutet och slet 
som galningar i kopplet och hoppade upp och ner i 
riktning mot den stackars osynlige Obelix. De gran-
nar som beskådade det hela genom fönstret tolkade 
det som om ett överfall, och någon hade redan ringt 
polisen.

Tant Jansson var knallröd som en solmogen tomat 
i ansiktet, hon slet och drog förtvivlat i kopplen. Hon 
hörde hur glåporden haglade över henne ovanifrån.

På långt höll hörde man ljudet av polissirener.
Elsa hade lyckats beställa en taxi som nu körde fram 

på gården, och en förvånad taxichaufför hoppade ut 
ur bilen och ville försvara Elsa och Manuela mot tant 
Janssons vilda hundar. ”Vad är det som händer?” frå-
gade han och stirrade på tant Jansson.

däremot som galna och skällde oavbrutet när de kände 
vittringen av Obelix.

”Åh, det var säkert bara från gatan”, svarade Elsa och 
nickade åt Manuela, som stängde dörren till morfars lä-
genhet och gick mot hissen med Obelix tätt följd bakom 
sig.

”Ska ni ut på promenad? Åh, men vad trevligt!” för-
sökte Elsa säga så lugnt och sansat hon bara kunde till 
tant Janssons små cockerspanielhundar.

”Ska ni också ner?” frågade Elsa och pekade på hissen.
”Ja, jo, eee … hmm …”, krystade tant Jansson fram 

och backade tillbaka in i hissen igen. Hon var nästan 
tvungen att dra sina hundar i kopplet med våld för att få 
in dem i hissen.

Nu hade hela huset vaknat, och alla öppnade sina dör-
rar och undrade vad som stod på. Ska man ringa polisen? 
tänkte farbror Bengtsson. ”Djurplågare!” skrek Svenssons 
dotter inifrån lägenheten men vågade inte öppna dörren, 
för som många tonåringar hade hon massor av starka 
åsikter men saknade det mod som krävdes för att göra 
någonting av dem.

Snart stod var och varannan granne i trapphuset, och 
det blev ett evigt kacklande. ”Vem kan det vara som 
stör husfriden mitt på dagen?” … och ”Vissa ska inte ha 
hund” … och så vidare. De hemmavarande grannar som 
företrädesvis utgjordes av pensionärer, var ju vana vid att 
ha det lugnt och tyst på dagen.

Under tiden hade Elsa, Manuela och Obelix trängt sig 
in i hissen och var äntligen på väg ner tillsammans med 
tant Jansson och hennes skällande hundar. Har Obelix 
blivit sjuk? tänkte Manuela. Han brukar ju aldrig vara så 
här tyst, och framför allt inte när han möter främmande 
hundar?
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supersoldater, nu kunde Ubu-Tutu inte fortsätta med till-
verkningen av osynlighetsbältet. Han blev tvungen att 
börja om från början igen. Snabbtågsexplosionen hade 
jämnat en stor del av Ubu-Tutus laboratorium med golvet.

”Det kommer ta veckor att reparera”, gnällde Ubu-
Tutu och pekade på spillrorna av sitt arbete. De omkull-
välta laboratoriebänkarna låg utspridda som Legobitar 
överallt.

Men Kostroff svarade inte. Han knuffade bara undan 
Svarthatten från snabbtåget, satte sig själv framför ratten 
och körde iväg utan att säga någonting.

Han var snart på väg på sin sedvanliga ”tröstetur” ge-
nom den enorma underjordiska värld som han själv hade 
skapat. Han brukade ta denna tur när han var riktigt arg 
på eller besviken över någonting, vilket inte hände sär-
skilt ofta – kanske en gång per år – för att stärka sitt 
självförtroende och samla sina krafter.

Vart han än åkte, så ställde sig Svarthattar i givakt och 
gjorde det speciella tecknet. Han åkte förbi träningslägret, 
rymdlaboratoriet, raketavfyrningsrampen, diamantgru-
van och sist men inte minst det stora ”levande” schack-
brädet i mitten av en fantastisk park med vackra fontä-
ner, fruktträd och konstiga skulpturer, som ingen annan 
än Kostroff visste vad de föreställde. Detta var Kostroffs 
eget lilla paradis, där han älskade att vara.

Det enda problemet var att han inte hade någon värdig 
motståndare i schack. Han vann ganska lätt över alla, så 
han fick helt enkelt spela mot sig själv.

Schackpjäserna bestod av Svarthattar som var klädda i 
svarta och vita kläder och jättestora hattar med stora och 
synliga schackpjässymboler på.

Här avslutade Kostroff sin rundtur och satte sig högst 
upp på en stor, smal, vit tronliknade trappa bredvid 

”Det är ingen fara, polisen är på väg”, ropade någon 
från ett av fönstren.

Tant Jansson höll på att svimma av pinsamhet. Hon, 
som ju var en av de mest skötsamma människorna i hela 
världen stod nu och väntade på att ställas till svars inför 
polisen.

”Kom nu, så åker vi!” ropade Elsa. Taxiföraren öpp-
nade genast dörrarna till den gula taxin. 

”Varsågoda”, sa taxiföraren och väntade artigt tills 
både Elsa och Manuela hade satt sig, men när han ville 
stänga bakdörren, stoppade Manuela honom och sa be-
stämt: ”Nej tack, det där klarar jag själv”, och låtsades 
fixa till sin kjol medan hon släppte in Obelix bredvid sig 
i baksätet.

”Ja, okej”, sa taxiföraren förvånat och gick och satte 
sig vid ratten. Dagens kvinnor ... allt ska de göra själva 
– nu får man inte ens hålla upp dörren för dem längre, 
tänkte han och suckade för sig själv.

”Mot Storbanken, så snabbt du kan!” sa Elsa och tog 
på sig säkerhetsbältet.

Precis samtidigt som taxibilen lämnade morfars hus 
dök en polisbil upp och stannade på gården för att ta 
hand om tant Jansson och hennes hundar.

Tonårsdottern Svenssons YouTube-klipp med tant 
Janssons galna cockerspanielhundar gav henne över en 
miljon visningar och ledde till att hon äntligen kunde 
köpa sina drömhögtalare. Från och med den dagen kla-
gade tant Jansson aldrig mer på den höga musiken.

*

I Hell-Bourg var Kostroff på sitt allra värsta humör. 
Inte nog med att han hade tappat kontakten med sina 
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Det var en sorts märklig kapplöpning mellan de båda 
poliskårerna och Kostroffs supersoldater.

Vid Svalbard var svalfamiljen i säkerhet och hade re-
dan hittat ett nytt hem i en bergsskreva på Björnöns klip-
por. Men svalmamman klagade över att det var för kallt, 
och det stämmer ju att både svalor och tornseglare ej trivs 
nämnvärt så pass nära Nordpolen. Svalpappan började 
därför fundera på den årliga vinterflytten till Afrika. Men 
först skulle ungarna få växa till sig.

*

Förberedelserna vid Örnnästet var i full gång.
”Hur går det med skyddsskölden?” frågade morfar.
”Det är klart! Vi är klara att aktivera den”, svarade dok-

tor Örn.
”Vad då för sköld?” frågade Dexter.
”Det är ett magnetfält runt hela Örnnästets yttre murar, 

som vi aktiverar när vi står inför ett angrepp”, svarade morfar.
”Men kan vi se var de där supersoldaterna är någon-

stans?” frågade Dexter.
”Ja, vi har faktiskt tre olika objekt som kommer emot 

oss just nu, men bekymra dig inte över det,” svarade mor-
far. ”Det enda viktiga just är att vi stoppar Ubu-Tutu.”

”Varför verkar alla så oroliga då?” fortsatte Dexter.
”Ehh …”, sa morfar och verkade dölja något. 

”Måsen … ge mig en uppdatering av läget.”
”Vithattarna är klara för avfärd inom 48 timmar. Valen 

1 är laddad med alla förnödenheter, och Vallax håller på 
med de sista förberedelserna”, svarade Måsen.

”Vadå?” utbrast Dexter chockat.
”Varför ska VITHATTARNA till Afrika? Det är ju jag 

och Tomas som ska åka dit! Det har du lovat, morfar!”

schackbrädet. Schackbrädet var gjort av jättestora vita 
och svarta marmorplattor. 

Från sin ”schacktron” hade han uppsikt över hela 
schackbrädet och ropade ut dragen ett efter ett, varpå 
svarthattarna flyttade sig enligt Kostroffs order.

Ibland tog han en paus och njöt av den vackra schack-
ställning han lyckats skapa och prisade sig själv för sin 
intelligens. Efter schackpartiet applåderade Svarthattarna 
och lovordade Kostroff.

”Vackert spelat, general!”
”Fantastiskt, genialt!”
”Ett riktigt mästarparti!”
Stärkt av sina undersåtar, återvände han sedan tillbaka 

till Ubu-Tutu och gav honom en klapp på axeln som om 
ingenting hade hänt.

”Tre veckor, du har tre veckor”, sa Kostroff, vände på 
klackarna och gick sin iväg. ”Och se till att fixa fjärrkon-
trollen till supersoldaterna snarast.”

Ubu-Tutu ville säga något, men han visste att det var 
lönlöst. Med en djup suck kavlade han upp ärmarna och 
skred till verket.

*

Supersoldaterna var nu bara några timmars flygfärd från 
Svalbard, men vad de skulle göra när de kom fram var 
ganska oklart. Innan Kostroff återfick kontrollen över 
dem igen kunde de ju inte göra mycket annat än att bara 
vänta snällt på plats.

Även Tromsöpolisens helikopter med Eirik och 
hans mannar började närma sig Svalbard, precis som 
Svalbardspolisens helikopter med Tummas och hans 
poliser.
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vänta!” men det var lönlöst. Dexter stannade inte förrän 
han kom fram till sitt rum, där han kastade sig på sängen 
och började storgråta.

”Jag visste det! Det är alltid så med alla vuxna! Man 
KAN inte lita på dem! De håller aldrig vad de lovar!”

”Såja, Dexter, det ordnar sig”, sa Tomas.
”Ordna sig? Hur då?” skrek Dexter ilsket tillbaka och 

slog med knytnävarna på sin kudde.
”Jag vet inte, men jag vet i alla fall att man kan göra 

vad som helst, för det har ju du själv sagt, Dexter?”
”Äsch, sluta nu! Lämna mig ifred … gå härifrån, din 

dumma… din dumma … apa!” skrek Dexter med gråt i 
halsen.

Tomas reste sig genast och lämnade rummet. Han 
hade verkligen fått nog av att bli kallad för apa. Fast det 
dröjde inte länge förrän Dexter stod vid dörren och ro-
pade ”Förlåt!” i korridoren utanför sitt rum. ”Okej, jag 
lyssnar, kom tillbaka!” varpå Tomas motvilligt gick till-
baka till Dexter, för att ge honom sitt livs största utskäll - 
ning.

”Säg ALDRIG mer så där till mig igen! Lova det!” 
skrek Tomas. ”Om vi ska vara vänner måste du lova mig 
det NU!”

”Okej”, sa Dexter förvånat, för han visste inte att 
Tomas kunde vara så arg. ”Jag lovar!”

Så fort de hade blivit vänner igen, satte de sig ner och 
pratade igenom situationen.

*

Elsa och Manuela hoppade ur taxin vid Storbanken och 
sprang in genom bankens svängdörrar. Obelix stannade 
kvar utanför, för han tyckte inte om svängdörrar.

Dexters ögon fylldes av tårar.
Tomas diskuterade några schackdrag med en grupp 

Vithattar och hörde därför ingenting av det som sades. 
När han inte lyckades övertala dem om att han hade rätt, 
sa han till slut: ”Men jag ska i alla fall åka till Afrika, och 
det ska inte ni, ha, ha!”

Vithattarna tittade på varandra och skrattade.
”Ha, ha, ha … tror du, ja! Det är vi som ska åka, inte 

du!”
Tomas schimpansblod kokade av ilska när han hörde 

detta. Varför ljög de?
”Det stämmer Tomas …”, sa Vallax kallt. ”Vithattarna 

ska ut till fronten.”
”Dexter, Dexter!” skrek Tomas och sprang fram till 

morfar och Dexter, men när han såg tårarna i Dexters 
ögon, förstod han att något var på tok.

”Hur kunde du morfar, du lovade ju!” krystade Dexter 
fram. Det var som om hela hans värld rämnade. Allt ra-
sade samman. Kvar fanns bara tomma, värdelösa löften 
och en krossad dröm. Det gick inte att lita på vuxna – inte 
ens på morfar.

”Dexter, jag kan ju inte låta dig åka, och det måste du 
förstå! Jag skulle aldrig förlåta mig själv om jag lät dig 
åka!” svarade morfar bestämt medan han signalerade nå-
got till Måsen. ”Ja, ja, det är bara att köra”, sa han, varpå 
Måsen nickade och gav tummen upp.

”Skyddssköldarna är aktiverade. Nu är vi säkra!” sa 
morfar och försökte le mot Dexter och Tomas, som såg 
lika små och ynkliga ut som två småbarn som blivit lu-
rade på sitt lördagsgodis.

”Jag struntar i vad som händer oss! Om vi inte får åka 
så är allt meningslöst!” skrek Dexter och sprang iväg. 
Tomas följde efter honom och ropade: ”Dexter, vänta, 
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”Okei, Frau Olsson, okei … följa met maj då”, sa han 
och slog ut med armarna och suckade när han gick mot 
den inre delen av banken och en spiraltrappa, som ledde 
neråt till ett av de stora bankvalven. Elsa och Manuela 
följde efter och viskade till varandra:

”Hoppas han lämnar oss ifred, annars får du uppehålla 
honom på något sätt”, sa Elsa.

”Visa maj nickel”, sa Herrn Schmith, och Elsa höll 
upp silvernyckeln. ”Gut, det aar hjer inne”, fortsatte 
han och öppnade den stora ovala bankvalvsdörren. Elsa 
och Manuela gick fram till ett av de många bankfacken 
och Herrn Schmith pekade och bad Elsa öppna med sin 
nyckel.

Bankfacken utgjordes av ett ändlöst antal svarta, sma-
la och utdragbara lådor med guldsiffror på. Lådorna 
var placerade i höga skåp längs alla väggar inne i bank- 
valvet.

Lådan Herrn Schmith pekade på hade numret 1212. 
Elsa stoppade in nyckeln och vred om.

”Eh, är det okej om bara jag och min väninna under-
söker innehållet i lådan? Det är min pappas saker, och jag 
vet själv inte vad som finns här”, sa Elsa försiktigt men 
bestämt och såg med all sin kvinnliga charm på Herrn 
Schmith.

”Ja, ja, schelvklaat. Det ar inka pråblem, jak venta hjer 
ote”, svarade Herrn Schmith och gick genast ut. Men 
han pratade hela tiden på tyska för sig själv och verkade 
missnöjd.

”Vad säger han?” frågade Elsa.
”Äsch, det är inget att bry sig om”, svarade Manuela. 

”Han har säkert bara fått för lite kärlek när han var 
liten, för han pratar om det där med respekt hela  
tiden.”

Elsa gick genast fram till en av banktjänstemännen och 
frågade om bankfacket, varpå han försvann genom en 
dörr bakom bankdisken. Efter en stund kom han tillbaka 
med en lång och reslig herre, som hette Herrn Juncker 
Schmith. Han bröt kraftigt på tyska.

”Gottak, jak eer Herrn Schmith, trevlik att råckas.”
”Ja, ja, mycket trevligt”, svarade Elsa. ”Men vi har lite 

bråttom förstår du.”
Men det tyckte Herrn Schmith inte om, för han ryn-

kade genast på pannan och fnyste och sa någonting på 
tyska som Elsa inte förstod. 

Manuela, som läst tyska i skolan, förstod dock vad han 
sa och svarade genast: ”Nej, det handlar inte om respekt, 
det handlar om liv och död, Herrn Schmith! Och i Sverige 
säger vi inte Ni, vi säger alltid Du.” Det verkade som om 
Herrn Schmith blivit irriterad över att Elsa tilltalade ho-
nom Du och inte Ni.

Herrn Schmith blev generad och viftade med handen 
och passade på att kolla Elsas och Manuelas idkort.

”Okei, Frau Olsson, följa met maj då, men den kvinna 
moste schtanna”, sa han och pekade på Manuela. ”Det schtår 
hjer i instrokschåner, bara familie Olsson åk inken annan.”

”Jo, men hon är en del av familjen. Hon är egentligen 
den som står pappa närmast ... ja, förutom Dexter, för-
stås”, svarade Elsa och blev genast lite ledsen när hon 
tänkte på Dexter.

”Nein, det schtår hjer att …”, fortsatte Herrn Schmith 
men blev genast avbruten av Elsa.

”Ja, men det spelar ingen roll vad det står! Manuela 
ska följa med, och det är inget jag tänker diskutera!” sa 
Elsa bestämt och hennes mothugg blev till slut för mycket 
för Herrn Schmith. Han orkade inte tjafsa emot utan gav 
strax med sig.
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Elsa drog ut lådan, men den var så tung att Manuela 
var tvungen att hjälpa till. Tillsammans lyfte de ut den 
och ställde den på ett bord i mitten av rummet.

Både Elsa och Manuela var svettiga av nervositet.
Det var så spännande!
Elsa öppnade försiktigt lådans metallock och gav till 

ett skri så snart hon fick se vad som låg inuti den …

52. Hur mycket är en miljon?
herrn schmith rusade in i rummet och flämtade, precis 
som om han hade sett ett spöke.

”Vat er tet som haar hänt? Er allt i ordnung?”
”Ja, ja, det är ingen fara”, svarade Elsa, men var allde-

les röd i ansiktet. ”Lämna oss bara en liten stund, vi är 
klara alldeles strax.”

”Var kommer de ifrån?” frågade Manuela när Herrn 
Schmith lämnat dem ensamma. Hon kippade efter andan 
och pekade på innehållet i lådan. Både Elsa och Manuela 
var uppskakade.

”Jag vet inte”, svarade Elsa och började med darrande 
händer plocka fram vad som tycktes vara ett oändligt an-
tal sedelbuntar ovanpå varandra. Längst in i lådan fanns 
också sedelbuntar i utländska valutor.

Elsa kände sig för ett ögonblick som en bankrånare. 
Att se alla pengarna ligga där på hög var så overkligt. 

Frågorna avlöste varandra en efter en:
”Varför? … Hur? … Vad? … Vem? …”
”M-m-men d-d-et måste ju vara flera m-m-miljoner!” 

stammade Manuela fram.
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Elsa kände sig svimfärdig. Men så mindes hon morfars 
brev: ”Du kommer att få vidare instruktioner …”

”Kom! Hjälp till!” sa Elsa och skyndade sig nu tillsam-
mans med Manuela att tömma lådan på dess innehåll.

Utöver de otaliga sedelbuntarna fanns där en ask med 
USB-minnen, minneskort och några kuvert i olika färger.

”Här är det!” sa Elsa och plockade fram ett av kuver-
ten som det stod ”Till Elsa / Dexter” på och öppnade det 
med stor iver.

”Vad är det för något?” frågade Manuela.
”Schh, vänta …” Elsa ville inte bli störd när hon läste.
Det blev tyst en lång stund, och Manuela, som inte var 

van att sitta sysslolös, skruvade nervöst på sig. Det tog 
inte lång tid förrän hon började räkna sedelbuntarna, 
med tusenlappar. Snart hade hon räknat nästan hälften 
och även hunnit oroa sig för Obelix. Undrar hur han har 
det där utanför, lille gubben? tänkte hon och suckade. 
10 x 100 x 1 000, vad blir det?

Manuela fick nu betala priset för att ha ritat hundar 
och blommor på mattelektionerna i skolan.

”Eeh”, sa hon och tittade på Elsa.
”Ja? Vadå?” svarade Elsa, som nu hade läst färdigt.
”Jo, eh, 10 x 100 x 1 000 – vad blir det? Är det hund-

ratusen, eller …?”
”Åh, Manuela, Manuela”, suckade Elsa och log, för 

matte var en av hennes styrkor (tack vare morfar, som all-
tid förklarat för henne att allt handlade om matematik).

”Det är ju jätteenkelt”, fortsatte Elsa och började för-
klara på samma sätt som morfar hade förklarat det för 
henne, när hon var liten. ”Tänk dig att du har 1, 2, 3, 4, 
5, 6 nollor, är du med?”

Men Manuela skakade på huvudet. Hon förstod ingen - 
ting. 

Tålamod, tålamod, tänkte Elsa och mindes vad morfar 
sagt när hon var liten: ”Utan tålamod kommer man ing-
enstans i livet, Elsa. Hur tror du annars att alla världens 
uppfinningar skulle ha kommit till? Det är ju genom upp-
repade misslyckanden, som man som forskare slutligen 
lyckas. Men det är det inte många som förstår. De vill att 
det ska fungera direkt, men så blir det inte. Det är bara de 
som aldrig ger upp som lyckas till slut.”

Precis det där hade Elsa också sagt till Dexter när han 
var liten och byggde höga Legotorn och grät när de ra-
sade. Lyckan i Dexters ögon när han slutligen klarade av 
att slå sitt Legotornsrekord skulle Elsa aldrig glömma. 
Hon mindes när hon stod i köket och diskade och Dexter 
plötsligt kom fram till henne och sa: ”Tack, mamma, 
nu förstår jag äntligen det där med tåramod!” Och då 
skrattade Elsa, inte bara av glädje över att Dexter lyckats 
med sitt Legotorn, men för att Dexter trodde att tålamod 
hette tåramod för att man, som han själv förklarade det 
”Behövde få nytt mod efter alla tårar man grät, när man 
misslyckades.”

Även om det var svårare med Manuela – hon var ju 
inget barn längre – så använde Elsa allt tålamod hon hade 
för att lära Manuela multiplicera tal med nollor i.

”Du ska bara glömma bort nollorna. Sen är det ju jät-
teenkelt! Tänk att nollorna inte finns!” sa Elsa och ropade 
på Herrn Schmith och bad honom om penna och papper.

”Bitte, meine Frau”, sa Herrn Schmith och gav Elsa 
några skrivpapper och en guldfärgad kulspetspenna.

”Så här gör man!” sa Elsa och började skriva med sto-
ra tydliga siffror på ett av pappren.

10 x 100 x 1 000
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”Glöm nu bort alla nollor!” sa Elsa igen och strök nol-
lorna en efter en.

10 x 100 x 1 000
”Vad blir 1 x 1 x 1?” frågade Elsa och tittade leende 

på Manuela.
”Eeh, 3?” svarade Manuela och verkade inte skoja. 

Hon såg helt allvarlig ut.
Tålamod, tänkte Elsa igen och bet sig i läppen.
”Nej Manuela, 1 x 1 kan aldrig bli mer än 1, eftersom 

du multiplicerar 1 med 1. Man tar 1 en gång och då blir 
det ju 1, eller hur? På samma sätt kan 1 x 1 x 1 aldrig bli 
mer än 1 eftersom allt bara multipliceras med 1”, sa Elsa 
och skrev ut talet på pappret.

10 x 100 x 1 000 = 1
”Men var är nollorna, varför är de borta?” frågade 

Manuela och kliade sig i huvudet.
”Jo, men det är ju det jag ska förklara nu”, suckade Elsa.
”Hur många nollor har vi strukit?” frågade Elsa.
”Sex nollor!” svarade Manuela stolt. ”Lika många bi-

tar som det är på en Prinsesstårta!”
”Men är det inte 12 bitar på en Prinsesstårta?” frågade 

Elsa förvånat.
”Jo, men oftast tar jag två bitar och lägger dem bredvid 

varandra, så det ser ut som en bit”, svarade Manuela. 
”De är ju så små, de där tårtbitarna. Man behöver två för 
att bli mätt.”

Elsa ville återigen säga något om att det kanske inte var 
bra att äta så mycket tårta, men hon orkade inte. Med en 
djup suck fortsatte hon förklara.

”Okej, vi har alltså strukit sex nollor, så vad har vi kvar 
då?”

”Inget?” svarade Manuela, men tvekade lite grann.
”Men den här, då?” frågade Elsa och pekade på siffran 1.

”Eh, jo, just det”, svarade Manuela och skämdes.
”Okej, så eftersom vi tog alla nollor på ena sidan, så 

måste vi ju lägga tillbaka dem på andra sidan, eller hur? 
Vi måste upprätthålla balansen på båda sidor om likhets-
tecknet, förstår du?” fortsatte Elsa, men det var mycket 
oklart om Manuela hängde med.

”Titta här”, sa Elsa och fortsatte att skriva.

10 x 100 x 1 000 = 1 000 000

”Nu när vi har strukit de sex nollorna på vänster sida så 
lägger vi till dem igen på högra sidan om likhetstecknet, 
förstår du?” frågade Elsa och tittade på Manuela och för-
sökte le så gott hon kunde.

”Aah, men då är det ju hundratusen, precis som jag sa!” 
sa Manuela triumferande. Nu fick hon äntligen sin revansch.

”Nej, Manuela, talet 100 har ju två nollor och 1 000 
tre. Det blir fem nollor tillsammans. Så 100 000 har alltså 
fem nollor, men vad blir då sex nollor?” frågade Elsa och 
darrade på rösten. Hennes tålamod var nära att brista nu.

”Eeh, tusen tusen?” svarade Manuela.
”Ja, exakt Manuela! Men man säger inte ’tusen tusen’, 

man säger en MILJON!” Elsa kände sig lättad över att 
äntligen ha kommit i mål.

”En miljon? Är det så mycket pengar här?” sa Manuela 
och pekade på sedelbuntarna på bordet.

Elsa hajade till. Hon hade varit så inne i att leka lärare 
för Manuela, att hon glömt vad det var Manuela egent-
ligen räknade. Det var ju pengarna som låg på bordet. 
En miljon! Hur kunde morfar ha så mycket pengar? Var 
hade han fått dem ifrån? 

”Eh, förresten, då är det två miljoner, för jag räknade 
precis hälften av alla buntarna.”
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Elsa tog sig för pannan och visste inte vad hon skulle tän-
ka eller tro, men efter en kort stund sa hon slutligen lugnt 
och bestämt: ”Vi måste ta oss till Svalbard snarast möjligt!”

”Men, vad stod det i det där brevet, egentligen?” frå-
gade Manuela.

”Jag berättar i taxin till flygplatsen”, svarade Elsa och 
stoppade ner några sedelbuntar och de färgade kuverten 
i sin väska.

”Flygplatsen?” frågade Manuela förvånat och ville ta 
några sedelbuntar hon också, men ångrade sig. Det kän-
des inte rätt att ta Carl-Gustavs pengar.

*

Samtidigt vid Örnnästet hade Dexter och Tomas slutit en 
hemlig överenskommelse.

”Tidigt imorgon bitti, innan Vithattarna vaknar”, sa 
Dexter.

”Okej, men lova mig att jag får köra!” sa Tomas.
”Ja, ja, sluta tjata om det. Det viktiga är att vi kommer 

iväg. Det är det vi måste fokusera på nu. Allt annat ord-
nar sig!” svarade Dexter vänligt, men småirriterat.

”Nu måste vi jobba. Vi har mycket att göra!” sa Dexter 
och ställde sig vid dörren.

”Jobba och jobba, varför kan vi inte bara leka och ha 
kul?” frågade Tomas.

”Vill du verkligen åka till Afrika?” frågade Dexter och 
stirrade Tomas i hans barnsliga schimpansögon.

”Ja, men …”
”Inga men!” sa Dexter strängt. ”Först tar vi oss till 

Afrika. Sen får vi se …”
Och resten av kvällen höll sig Dexter och Tomas borta 

från de övriga och ägnade sig åt sina hemliga förberedelser.

*

Supersoldaternas autopilot hade nu tagit dem ända fram 
till Björnön, där de nu stod och slumrade på en klippa 
efter den långa resan. Autopiloten fungerade som den 
skulle, men Kostroff saknade fortfarande kontrollen över 
de sjusovande Svarthattarna.

Och någon som också kände att han saknade kontroll 
just nu var svalpappan, för tro det eller ej: 

1897 och 1950 hade landat precis ovanför det nya 
svalboet vid en av Björnöns många klippor, vilket fått 
svalmamman att fullständigt tappa humöret. Än en gång 
hade hennes små barn blivit väckta och ställt till med ett 
fasligt pipande i svalboet.

Svalmamman hotade återigen att lämna svalpappan, 
om han inte tog itu med saken genast, men när han läm-
nade boet för att undersöka vad eller vem som hade stört 
hans familjefrid, fick han hjärtat i halsgropen. De två ro-
botvarelserna var totalt skräckinjagande för den stackars 
svalpappan. Han tänkte genast på jättepingvinerna, som 
stört hans familjefrid i tornraketen. Han visste ju inte att 
det var exakt samma objudna gäster som förra gången, 
bara i en annan skepnad …

När svalpappan återvände till svalboet förklarade han 
läget för svalmamman. Hon godtog dock inte hans ursäkt 
utan tvingade ut honom igen.

Svalpappan tog mod till sig. Han mindes hur han hade 
gjort förra gången och tänkte att: Jag gör väl på samma 
sätt igen. Han burrade upp sig och spände sig så mycket 
han bara kunde och tog sikte på 1897:s metallrumpa, 
varpå han sköt iväg som en pil.

”Doiiinng!” lät det när svalpappans näbb träffade 1897 
i baken. Men den här gången studsade inte svalpappan 
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tillbaka utan flög rakt ner i marken och blev liggande 
raklång med benen i luften. Det snurrade i huvudet och 
han såg dubbelt.

1897 rörde inte en fena, han sov fortfarande jättedjupt 
och drömde att han simmade mellan stora berg av ny-
gräddade vaniljmunkar i ett hav av ljummen chokladsås.

Svalpappan reste sig, skakade av sig allt damm och 
gjorde ytterligare några tappra försök innan han slutligen 
gav upp och vimmelkantig återvände till svalboet.

Svalmamman var ursinnig och kraxade oavbrutet och 
flaxade med vingarna. Måttet var rågat och hon såg ingen 
annan lösning än att ta saken i egna händer.

Efter att ha skällt ut sin man en sista gång lämnade 
hon boet och sköt fram som ett pistolskott mot 1897 och 
1950 i vulkaniskt vredesmod. Hon brydde sig inte om 
VILKA de var, VAR de kom ifrån eller HUR stora de var. 
Hon visste bara en sak: de skulle bort till varje pris!

Svalmamman valde en ny strategi. I stället för att an-
gripa som vanligt med sin vassa näbb började hon flyga 
runt supersoldaternas huvuden och skrek och kraxade så 
mycket hon bara orkade, tills hon själv blev helt snurrig i 
huvudet. Och det visade sig vara ett smart drag, för hon 
lyckades faktiskt väcka de utsövda soldaterna.

Men det var ett mardrömslikt uppvaknande för de 
stackars Svarthattarna. Ljudet av svalmammans kraxande 
fick dem att minnas den oönskade sammandrabbningen 
i tornraketen och smärtan i rumpan efter svalmammans 
vassa näbb gjorde sig påmind. De darrade och skälvde 
inombords och blev som förlamade när de såg svalmam-
man. De glömde för en stund allt annat runt omkring sig. 

Till slut blev situationen övermäktig för dem. När sval-
mamman spände sina ögon i deras stålögon föll de in i 
ett hypnotiskt tillstånd och somnade om. Svalmamman 

insåg att hon inte skulle få metallvarelserna att flytta på 
sig, men maktkänslan det gav henne att våga sig på de två 
monstren gav henne tillfredsställelse.

När hon återvände till svalboet sov svalpappan och 
ungarna sött, och hon kluckade förnöjt för sig själv och 
såg på svalpappan och tänkte: Ja, okej då! Du är förlåten 
för den här gången …

*

Taxin var nu på väg till flygplatsen. Elsa hade ännu 
inte haft tillfälle att berätta för Manuela vad som stod 
i brevet. 

”Lita på mig, allt kommer ordna sig!” sa hon bara.
Och Manuela litade på Elsa, men hon bekymrade sig 

över att hon inte fick åka hem och packa innan de skulle 
åka utomlands.

Då fnissade Elsa och pekade på en sedelbunt som stack 
ut ur väskan. ”Det ordnar sig. Vi köper allt vi behöver på 
flygplatsen.”

”Eh, javisst, men det är ju Carl-Gustavs pengar”, sa 
Manuela bekymrat.

”Ja, ja, men det är okej! Jag berättar sen”, svarade 
Elsa, som helst ville vila sig lite i taxin och inte prata med 
någon. Det hade varit en minst sagt hektisk dag.

Manuela bekymrade sig dock inte enbart över sina fina 
klänningar, som hon alltid hade med sig när hon åkte på 
semester, och saknade nu eftersom de fortfarande hängde 
kvar i hennes garderob där hemma. Hon var också be-
kymrad över att Obelix var så tyst, där han satt tillsam-
mans med henne i baksätet. När hon smekte honom på 
nosen var den alldeles blöt och kall.

”Jag tror att Obelix är sjuk”, sa Manuela till Elsa.
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”Mår hon dåligt eller …?” frågade taxichauffören och 
nickade mot baksätet.

”Nej, nej, hon är bara otålig. Hon vill så gärna shoppa 
i taxfree-butiken och undrar när vi kommer fram”, sva-
rade Elsa krystat och gav Manuela en förebrående blick.

”Jaha, men jag kan inte köra mycket snabbare än så 
här. Vi är framme om tio minuter”, suckade taxichauf-
fören. Stress, stress, varför är alla så stressade hela tiden? 
Det är väl inte världens undergång heller? tänkte han och 
skakade på huvudet. Men egentligen kunde han ju inte ha 
haft mer fel …

 
*

Samtidigt flög Svalbardspolisens helikopter in mot 
Björnön. De sänkte hastigheten och flög nära havet, då 
de just fått en radiorapport om att man sett ”Carl-Gustav 
Olssons raket” störta i havet utanför Björnön.

”Ser du någonting?” frågade Tummas en av sina poli-
ser som spanade mot havsytan med kikare.

”Nej, ingenting …”
”Där! Där!!” skrek en annan polis och pekade mot en 

av klipporna på Björnön. ”Ser ni de där två på klippan?”
Svalbardspolisen hade fått syn på 1897 och 1950, och 

styrde nu genast dit med helikoptern.
”Försiktigt! Vi tar inga risker”, sa Tummas och tog 

fram en megafon. ”Kör närmare, så att de hör vad jag 
säger!”

När helikoptern var på lagom avstånd ifrån 1897 och 
1950, höjde han volymen på megafonen och tog i allt vad 
han orkade.

”Hallå, hallå, det här är kommissarie Tummas från 
Svalbardspolisen.”

Men det blev en sådan fruktansvärd rundgång av mega - 
fonen att alla fick hålla för öronen. Det tjöt så mycket att 
Tummas till och med höll på att tappa megafonen.

”Eh, åh, förlåt, det var inte meningen. Vi brukar inte 
använda den här så mycket. Den har mest legat och sam-
lat damm”, sa Tummas och försökte igen: ”Det här är 
Svalbardspolisen, och vi beordrar er att uppge er iden-
titet. Jag upprepar, vi beordrar er att uppge er identitet.”

Men i stället för ett svar från de statyliknande varel-
serna på klippan, hörde Tummas och hans mannar ving-
slagen från en helikopter som närmade sig snabbt bakom 
dem. Det var Tromsöpolisen som flög in över Björnön 
i raketfart och gjorde en tvärvändning i luften, när de 
såg Svalbardspolisens helikopter och de två varelserna på 
klippan.

”Vad sjutton är det där?” frågade Eirik och lyfte på 
solglasögonen.

”Jag vet inte, men det ser inte lovande ut”, svarade en 
av Tromsöpoliserna. ”Det kan vara en fälla.”

”Åh, nej, vad gör de där pajasarna här?” suckade Eirik 
när han såg Tummas och hans mannar.

Men i samma ögonblick vaknade 1897 och 1950.
Deras metallkroppar hade fått liv igen. Med Ubu-

Tutus hjälp hade Kostroff nu återfått kontrollen över sina 
supersoldater.

Poliserna – såväl Tromsö- som Svalbardspolisen – blev 
helt skräckslagna och tog fram sina vapen och siktade 
mot de robotliknande varelserna.

Men Svarthattarnas multivapen verkade ha låst sig 
efter den långa flygturen. Så i stället för att skjuta mot 
poliserna hoppade Svarthattarna rakt upp i luften mot 
helikoptrarna och tog tag i landningsstället under varsin 
helikopter.
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”Hjääälp, hjääälp!” skrek Eirik och hans poliser.
”Maaamma, maaamma!” skrek Tummas och hans 

mannar. Men ingen ”mamma” syntes till. Poliserna fick 
i stället sitt livs flygtur, för supersoldat-Svarthattarna 
svingade helikoptrarna i luften som om de vore leksaks-
helikoptrar och slungade iväg dem långt, långt bort över 
vattnet. Och med denna hjälp på vägen var poliserna 
hemma på rekordtid.

Till svalmammans stora lättnad lämnade också slutli-
gen 1897 och 1950 hennes revir för att hitta ett sätt att ta 
sig in i Örnnästet.

*

Samtidigt anlände taxin till flygplatsen och Elsa och 
Manuela skyndade sig att köpa flygbiljetter. De skulle ju 
också hinna handla i taxfree-butikerna. Obelix var tyst 
och följde med snällt.

”Hej, vi vill ha tre, nej, förlåt, två biljetter (Elsa räk-
nade först in Obelix men kom på att man inte kan köpa 
en biljett till en osynlig hund), eh … ja, två biljetter till 
Svalbard med nästa flyg!” sa Elsa till damen bakom 
biljettdisken.

”Jaha, ja, vi ska se om det finns några biljetter kvar. Är 
det tur och retur?”

”Enkel”, svarade Elsa utan att blinka.
”Oj, nu hade ni tur, det finns faktiskt platser kvar på 

nästa flyg. Kan jag få se era pass, tack”, sa damen.
”Pass?” Elsa fick en chock. Hon hade inte haft den mins-

ta tanke på att man behövde pass för att resa till Norge.
”Eh, åh, måste man verkligen ha pass för att åka till 

Norge?” svarade Elsa och plockade fram sitt id-kort. 
”Räcker det inte med det här?”

”Jo, till Norge räcker det med id-kort, men till Svalbard 
måste till och med norrmännen ha pass”, svarade damen.

”Varför det?” frågade Manuela och la sitt id-kort på 
disken.

”Eh … jo …”, svarade damen och skrev något på sin 
dator. ”Det står något om Schengen här. Svalbard är inte 
med i Schengen-samarbetet, verkar det som. De har egna 
gränskontroller.”

”Okej, vi har inte tid med det här nu! Kan vi inte bara 
få våra biljetter?” svarade Manuela irriterat. Hennes syd-
amerikanska blod började koka när hon tänkte på att 
hon kanske inte skulle hinna shoppa alla sina kläder. Det 
här verkade ju dra ut på tiden. ”Vi kan betala extra om 
det behövs”, fortsatte Manuela och la fram en sedelbunt 
på biljettdisken.

”Schh, sluta med det där nu!” viskade Elsa skarpt till 
Manuela och plockade undan sedelbunten. Elsa tänkte 
febrilt, men till slut kom hon på det: ”Tromsö!” sa hon. 
”Kan vi få två biljetter till Tromsö, snabbt!”

”Jaha, ja, men för att komma vidare till Svalbard måste 
ni ju ändå ha pass. Det förstår ni väl?” svarade damen 
spydigt och tittade överlägset på Elsa och Manuela, pre-
cis så där som någon gör, som varken gillar människor 
eller att jobba med service, men av någon konstig anled-
ning gör det i alla fall.

”Ja, ja … kan vi bara få biljetterna tack”, svarade Elsa 
och suckade. Varför skulle folk alltid lägga sig i så mycket? 
Det var väl hennes ensak hur hon skulle ta sig vidare sen?

”Har ni bagage med er?” frågade damen.
”Nej, men vi ska köpa det, tänkte vi”, svarade 

Manuela. ”Ja, jag glömde ju mina klänningar och allt 
hemma, så jag måste köpa nya nu. Jag reser aldrig utan 
mina klänningar.”
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”Jaså, ja, ja, tack för informationen”, svarade damen. 
”Men då antar jag att ni inte ska checka in några väs-
kor?” Hon var måttligt intresserad av Manuelas utlägg - 
ning.

”Eh … jo, det ska vi nog, men först måste vi handla 
allt. Är det okej? Kan vi komma tillbaka med väskorna 
när vi har köpt dem?” frågade Elsa.

Nu började damen bakom biljettdisken bli uppenbart 
besvärad. Hon skruvade på sig, rättade till sina glasögon 
och suckade djupt.

”Ni får fråga dem i incheckningen ... jag tar INTE an-
svar för att det går – det ligger utanför mitt ansvarsom-
råde. Här har ni i alla fall era biljetter. Planet går om två 
timmar, varsågod”, svarade damen utan att titta på Elsa 
och Manuela och pekade på incheckningsdiskarna.

Knäppgökar! Säkert knarklangare! tänkte hon när Elsa 
och Manuela gick iväg. Och med tanke på sedelbuntarna 
så var det väl ingen långsökt gissning. Men om damen 
bakom biljettdisken vetat vilken uppoffring Elsa gjorde 
för att få återse sin son, skulle hon nog ha ändrat sin 
uppfattning radikalt.

Vid incheckningen var det kö, och Obelix började gny 
lite tyst och tryckte sig mot Manuelas ben.

”Såja, lilla gubben, ingen fara. Vi är snart ombord på 
planet, och då ska jag ta hand om dig, okej?” viskade 
Manuela och strök Obelix över hans osynliga päls. Hon 
kände på hans nos igen. Den var iskall.

”Elsa, Elsa! Känn på Obelix nos. Den är iskall, det här 
är inte bra! Vad ska vi göra?” sa Manuela förskräckt. 
”Och hur ska vi förresten göra för att få honom ombord 
på flygplanet?”

”Schhh! Du förstör ju allting!” viskade Elsa. ”Sluta 
oroa dig, det löser sig på något sätt.”

”Nästa!” ropade mannen bakom incheckningsdisken 
och vinkade fram Elsa och Manuela. Obelix följde efter 
och tryckte sig återigen mot Manuelas ben. Kanske för 
att värma sig, för han verkade frysa.

Elsa visade biljetterna och lyckades efter många om 
och men få mannen att gå med på senare incheckning av 
det bagage som skulle inhandlas i taxfree-butiken.

På väg mot säkerhetskontrollen viskade Manuela till 
Elsa: ”Men hur gör vi med Obelix? De kommer ju att 
upptäcka honom!”

”Se bara till att han är tyst så kommer nog allt gå bra”, 
viskade Elsa och la sina saker på rullbandet och gick ge-
nom metalldetektorn.

Ja, ja det är lätt för dig att säga, tänkte Manuela. Hon 
la sin handväska på rullbandet och gick igenom metallde-
tektorn med Obelix efter sig. Men då började det tjuta och 
pipa, och en säkerhetsvakt klev fram och kroppsvisiterade 
henne. Obelix visste inte om han skulle ingripa eller inte, 
för han tyckte inte om när någon tafsade på hans matte.

”Okej, gå igenom igen”, sa vakten. Och Manuela gick 
ånyo igenom metalldetektorn. Obelix följde lydigt med. 
Och till Manuelas stora olycka pep det igen. Hon var 
nära ett nervöst sammanbrott nu. Hon orkade inte med 
fler problem. Hon ville bara till taxfree-butiken. Var det 
verkligen så mycket begärt?

”Vad är det som händer?” ropade Elsa och tittade på 
klockan där hon stod och väntade på Manuela vid ut-
gången. ”Vi har inte tid med det här!”

”Jag är ledsen, men hon får inte gå ombord förrän vi 
hittar det som utlöser larmet”, svarade vakten och ryckte 
på axlarna och vinkade fram Manuela igen.

”Men jag har ju ingenting på mig! Du har ju redan kol-
lat allting”, sa Manuela förtvivlat.
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Då kom Elsa på att det säkert var metallbrickan på 
Obelix halsband som utlöst larmet och hon vinkade till 
Manuela: ”Det är Obelix, det är Obelix!”

”Vad, vadå?” sa Manuela frågande.
”Okej, då vi gör vi ett nytt försök. Gå igenom igen”, 

sa vakten.
Manuela förstod nu Elsas vink och knuffade undan Obelix, 

när han ville följa efter henne genom metall detektorn.
”Nej, nej, gå till Elsa. Ja, ja, gå till tant Elsa där borta!” 

viskade hon och föste undan den stackars förvirrade hun-
den. Tycker hon inte om mig längre? tänkte Obelix och 
hängde med öronen när han långsamt lunkade iväg med 
tunga steg mot Elsa.

”Vad? Vad sa du?” frågade vakten och stirrade på 
Manuela.

”Äsch, det är ingenting, jag är bara trött på det här. Jag 
vill gå och handla … är det bra nu?” svarade Manuela 
och kände sig lättad när larmet inte gick denna gång.

”Ja, nu är allt i sin ordning. Trevlig resa!” sa vakten 
och ursäktade sig inför Elsa och Manuela.

”Tant? Sa du tant?” sa Elsa när Manuela mötte henne 
vid utgången.

”Vad? Du måste ha superhörsel, jag viskade ju bara till 
Obelix!” svarade Manuela.

”Jag läste på dina läppar … sånt där undgår ingen … hur 
kunde du säga så?” sa Elsa upprört.

”Äsch, sluta! Nu går vi och shoppar”, svarade Manuela 
och gick mot taxfree-butikerna, med Obelix tätt intill sig. 
Han var på bättre humör igen.

”Vad menade du egentligen med att ’läsa på läppar’?” 
frågade Manuela nyfiket.

”Ja, pappa, alltså Carl-Gustav, lärde mig det när jag 
var liten”, svarade Elsa. ”Det är ganska lätt, men det tar 

tid att lära sig. Jag kan berätta en annan gång, men kall-
lade du mig verkligen för tant? Jag är ju inte ens 40 år?”

”Okej, nu räcker det!” sa Manuela. ”Jag har gått med 
på att följa med till ett annat land och åka utan min pack-
ning, och jag vet inte ens vart vi ska åka eller varför. Kan 
vi bara gå och handla nu och sen äta någonting, för jag 
är jättehungrig!”

”Ja, ja, kom då”, svarade Elsa och förlät Manuela. Hon 
hade ju faktiskt rätt. På något sätt hade Elsa glömt bort 
hur galet allt detta var. Elsa gav en sedelbunt till Manuela 
när de slog följe till taxfree-butiken.

I butiken plockade Manuela på sig en hel korg med 
parfym, handkräm, lotion, smink, smycken och sist men 
inte minst några påsar godis.

”Nej, men du skämtar väl?” frågade Elsa och små-
skrattade. ”Hur ska du få med dig allt det där? Vi ska ju 
handla kläder också?”

”Sluta med dina frågor nu. Du kan vara glad att jag 
följer med över huvud taget. För vem skulle annars ta 
hand om Obelix?” svarade Manuela och gick mot kassan.

Elsa skakade på huvudet när hon gick mot den andra 
kassan för att betala för två stora resväskor. Kassörskorna 
blev chockade när Manuela och Elsa plockade fram sina 
stora sedelbuntar för att betala.

”7 747 kronor, tack!” sa damen i kassan och tittade med 
stora ögon när Manuela räknade fram åtta tusenlappar.

”Här, varsågod, det är jämnt, behåll växeln”, sa 
Manuela och gav kassörskan 8 000 kronor.

Manuela kände sig som en riktig drottning. Hon hade 
aldrig handlat för så mycket någon gång förut. Hon bru-
kade på sin höjd handla en ny parfym en gång vartannat 
år och lite smink då och då. Och det var inte ofta hon 
behövde handla, för hon var väldigt sparsam av sig. Med 
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den lilla lön hon hade som städerska fick hon också hålla 
i plånboken.

”Var det verkligen nödvändigt att handla så myck-
et? Det är ju inte våra pengar”, sa Elsa och pekade på 
Manuelas överfulla kasse med saker.

”Ja, ja, men jag tycker faktiskt att jag förtjänar det 
efter alla dessa år av slit och släp för Carl-Gustav, och 
dessutom har jag ju inte lyckats få något nytt jobb sen jag 
var tvungen att sluta. Han sa att han skulle höra av sig 
angående månadsstädning …”, svarade Manuela och tog 
sikte på närmaste klädbutik.

Och så handlade Manuela och Elsa allt de behövde, 
och utöver fem klänningar och ett stort antal blusar 
plockade Manuela på sig ett långt paraply.

”Hur har du tänkt dig att få ner det där i väskan?” sa 
Elsa, när de stod utanför butiken och försökte få ner allt 
i resväskorna, som ju skulle till incheckningen innan de 
klev ombord på planet till Tromsö. ”Och vad ska du med 
ett paraply till, egentligen?”

”Äsch, sluta tjata nu! Det är väl inga problem? Titta 
här”, sa Manuela kaxigt och försökte trycka ner para-
plyet i sin resväska, men det var alldeles för långt. När 
hon märkte att det inte gick fnös hon till, stoppade para-
plyet under armen och rullade iväg sin väska mot säker-
hetskontrollen. ”Kom då!” sa hon till Elsa, som kämpade 
med att stänga väskan.

”Vänta, kom och hjälp mig stänga väskan”, svarade 
Elsa. Men varken Elsa eller Manuela kunde stänga den. 
Hur de än försökte gick det inte.

”Vänta!” sa Manuela och ropade på Obelix. ”Kom lil-
len, vi behöver din hjälp.”

Och efter mycket tjat fick Manuela Obelix att hoppa 
upp på resväskan så att den äntligen kunde stängas. När 

Manuela lyfte ner Obelix från resväskan, kände hon åter-
igen på hans nos.

”Elsa, vad ska vi göra med Obelix? Han verkar jät-
tesjuk! Känn på hans nos! Och hans päls! Den är jätte-
varm!” sa Manuela.

”Men det är ju helt normalt med kall nos. Jag ville säga 
det förut men det var så stressigt. Det är väl ett tecken 
på att en hund är frisk, när den har kall och fuktig nos!” 
svarade Elsa.

”Nej, nej! Inte Obelix – det är olika för olika hundar. 
Veterinären berättade det för mig en gång när jag var 
med Obelix på kontroll. Vissa hundar har kall och blöt 
nos när de är sjuka, andra har varm och torr nos. Det 
skiljer mycket mellan hundar, och med Obelix vet jag att 
han vanligtvis har torr och varm nos när han är frisk!” 
svarade Manuela. ”Känn på hans päls, den är ju ovan-
ligt varm! Stackars liten!”

”Ja, du har rätt”, sa Elsa och klappade Obelix. Folk 
som gick förbi bara stirrade på Elsa och Manuela som 
om de vore galna, när de pekade och klappade ut i tom-
ma luften. En japansk turist gick förbi och fotade Elsa:

”Sa jag inte att de är konstiga i Norden? Det måste 
vara kylan”, sa han till sin fru, som nickade och stir-
rade med stora ögon på Manuela, som viftade med 
händerna.

”Ja, ja, se så, schas på dig”, sa Manuela till kvinnan, 
som om hon var en katt som störde Obelix.

”Vi får se till att hitta en veterinär så snart vi kommer 
fram till Svalbard!” sa Elsa och tog fram mobiltelefonen. 
”Jag måste passa på att ringa till Dexter och säga att vi 
är på väg.” Men Elsa fick inget svar, hur mycket hon än 
försökte och ringde gång på gång, för Dexter och Tomas 
var ju fullt upptagna med annat just nu.
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”Äsch, jag får ringa när vi kommer fram. Det är inget 
att göra åt”, sa Elsa och gav tecken åt Manuela. ”Kom, vi 
måste skynda oss att checka in väskorna. Planet går om 
en timme!”

Men vid incheckningsdisken började Obelix gny och 
bete sig konstigt …

 

53. Hårdrock och marängsviss
”fy! vad är det som luktar?” sa mannen bakom incheck-
ningsdisken och höll för näsan. Elsa och Manuela tittade 
förvånat på honom, men alldeles strax kände de också 
något starkt illaluktande och tittade på varandra. Snart 
höll de också för näsan.

”Är det dådtigg i däskorda?” frågade mannen, och 
fortsatte hålla för näsan.

”Vi vet itte vad det är för dånting sob luktar”, sa Elsa.
”Vi har bråttob”, sa Manuela.
Mycket motvilligt tog mannen emot väskorna och las-

tade på dem med ena handen, utan att ta andra handen 
från näsan. De var jättetunga av allt godis och alla par-
fymer så det var en riktig pärs för den stackars mannen.

”Drevlig resa!” sa mannen när allt var klart. Han var 
verkligen lättad och glad över att slippa det illaluktande 
sällskapet.

”Dack, Dack!” svarade Elsa och Manuela i kör och 
gick raskt tillbaka mot säkerhetskontrollen. Det var 
skönt att få incheckningen överstökad.
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”Är det Obelix?” frågade Elsa.
”Jag vet inte …”
Vid säkerhetskontrollen suckade vakterna när de såg 

Manuela. Åh, nej, inte hon nu igen, tänkte de.
Men exakt samma scenario utspelades nu igen: Obelix 

följde lydigt efter Manuela in i metalldetektorn och hans 
halsband fick än en gång larmet att gå.

”Okej, gå igenom igen!” sa vakten som verkligen inte 
hade någon större lust att visitera Manuela igen.

”Vad är det sob luktar?” sa en annan av vakterna och 
höll för näsan. Nu spred sig den hemska stanken över 
hela säkerhetskontrollen, och det var nästan som om nå-
gon släppt en gasbomb i närheten, för plötsligt höll alla 
säkerhetsvakterna för näsan och hostade och tappade 
helt kontrollen över situationen.

Elsa och Manuela höll också för sina näsor och tittade 
på varandra. Vad i all sin dar var det fråga om? Kunde det 
ha att göra med Obelix sjukdom?

”Host, host … bläääää … ååååhhh …”, stönade vak-
terna och drog sig undan mot utgången, där Elsa stod och 
väntade på Manuela och Obelix.

”Okej, det är bra, du kan gå”, sa vakten till Manuela, 
som genast gick mot utgången med Obelix tätt efter 
sig.

”Drevlig resa”, sa Manuela och vinkade till vakterna.
”Vad säger du?” sa Elsa med handen för näsan. ”Det är 

ju vi sob ska åka, itte dob!”
”Åh, jag har dog blivit helt sturrig av allt”, sa Manuela 

och stannade vid en bänk. ”Jag båste dog sätta bej der en 
studd.”

”Åh, det är borta nu, stanken försvann!” sa Elsa glatt 
och drog ett djupt andetag. ”Åh, vad härligt med lite frisk 
luft igen!”

”Åh, ja! Den var verkligen hemsk, den där stanken”, 
sa Manuela. ”Men var är Obelix?” Manuela kände efter 
med sina händer i luften runt bänken där hon satt, men 
Obelix var spårlöst försvunnen.

*

1897 och 1950 hade nu cirkulerat runt hela Björnön för 
att hitta ingången till Örnnästet utan resultat. Kostroffs 
GPS-koordinater var ju inte mycket att hänga i julgranen 
när det gällde att hitta något som låg gömt inuti ett berg.

”Men jag har ju sagt att ingången är gömd!” skrek 
Kostroff i kommunikationsradion. ”Fortsätt leta!”

På grund av missödet med det krossade glaset, hade 
Kostroff ingen tillgång till sina satelliter. Annars hade han 
ju lätt kunnat se ett eller två dygns aktiviteter bakåt i ti-
den kring Björnön och hitta ingången.

Kostroffs satelliter spelade in allt som hände hela tiden, 
överallt på hela jorden!

”Men om det är en gömd ingång – hur kan de själva 
hitta in då?” frågade 1897. Men då sa det bara ”Klick”, 
och Kostroff fick ett nytt utbrott.

”Idiooooteeeer!” skrek han och ångrade bittert att han 
inte skickat Svarthattarna till diamantgruvan i stället.

Men i samma ögonblick hörde Kostroff Ubu-Tutus ju-
bel från laboratoriet:

”Yes! Den är osynlig – jag lyckades! Den är osynlig!” 

*

Dexter och Tomas saknades till middagen.
”Vallax, går du och kollar var de är någonstans?” frå-

gade morfar. Vid Örnnästet hade man just blivit klar med 
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alla förberedelser för Vithattarnas avfärd mot Afrika och 
säkerställt försvaret mot Kostroffs attack.

”Okej, Valen 1 är klar för avfärd tidigt imorgon bitti, 
och vi verkar ha blivit av med poliserna. Kostroffs super-
soldater har lokaliserats på öns östra sida, men doktor 
Örn håller uppsikt över dem”, svarade Vallax och styrde 
stegen mot Dexters och Tomas rum.

”Bra! Men skynda dig tillbaka så att inte maten kall-
nar. Annars får vi Maria på oss”, sa morfar. ”Det är ju 
trots allt Vithattarnas avskedsmiddag.”

Vallax knackade försiktigt på Dexters dörr, men ingen 
öppnade. Då såg han en gul lapp som låg på golvet ned-
anför dörren: 

”Stör ej, jag sover!” 

Och på Tomas dörr stod det samma sak, men där 
satt lappen kvar. Man kan inte lita på Dexter, tänkte 
Vallax. Man vet ju aldrig vad han får för sig, särskilt 
nu när han är så ledsen och besviken. Dörren var låst, 
men Vallax öppnade den genom att använda central-
nyckeln, som gick till alla rum i hela byggnaden. Men 
när han kom in vände han genast igen, för där låg ju 
faktiskt Dexter och sov i sin säng! Och detsamma gäll-
de Tomas. 

Vallax återvände till matsalen med beskedet att Dexter 
och Tomas sov. Men vad de inte visste var att Dexter och 
Tomas bara lagt kuddar under täcket så att det skulle se 
ut som om de låg i sina sängar. De hade ”bäddat gubbe”, 
som man kallar det. För själva var de i full färd med att 
genomföra sin plan.

”Vad lastar de på för någonting egentligen?” frågade 
Tomas och pekade på Vithattarna, som gick fram och 

tillbaka, in och ut ur ubåten, bärande på massor av kar-
tonger och tunga saker.

”Jag vet inte”, svarade Dexter. ”Men det är säkert sa-
ker som behövs för resan, och det är ju bra för oss, för då 
kommer det att räcka länge! De är ju minst 40 man som 
ska resa, och vi är bara två.”

”Kom nu killar, maten kallnar!” ropade plötsligt en 
av Vithattarna, varpå alla genast släppte det de hade för 
händerna och skyndade sig till matsalen. 

Dexter och Tomas smög sig fram och gick in i ubåten.
”Wow, vad mycket saker!” sa Dexter.
”Men behöver vi verkligen ha med oss alla andra saker 

då?” frågade Tomas. ”Kommer de att få plats?”
”Vi får se, vi börjar lasta så fort alla gått och lagt sig!” 

svarade Dexter.
 

*

Manuela gick runt överallt på flygplatsen och letade efter 
Obelix: ”Obelix! O-o-belix …! Lille vän … var är du? 
Kom till mamma.”

”Flyget går om en halvtimme, Manuela. Vi kan inte 
leta längre. Vi får hoppas att han klarar sig på något 
sätt …”, sa Elsa.

”Klarar sig?” svarade Manuela ilsket. ”Tror du verk-
ligen att jag skulle ha hjärta att lämna min sjuka hund 
ensam på flygplatsen?”

Elsa kände sig dum och rodnade, men för henne var 
det ju samma sak, fast värre, med Dexter som var ensam 
på Svalbard, och valet mellan Obelix och Dexter var en-
kelt för henne.

”Okej, då får jag åka ensam, för jag måste till Dexter. 
Jag har inget val”, sa Elsa.
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”Nej, vänta … där borta! Ser du?” utbrast Manuela 
och pekade på en grupp människor, som stod och höll 
för näsan.

”Det måste vara Obelix!” sa Elsa. ”Kom så hämtar vi 
honom!”

”Det är du som har släppt dig igen! Ha, ha!” sa en liten 
pojke och pekade på en äldre dam i sällskapet.

”Nej, men sluta nu, Svante, mormor blir ju ledsen, för-
står du väl!” sa en kvinna som verkade vara pojkens mor.

”Nej, det är faktiskt vår osynliga hund som är sjuk 
och har pruttat”, sa Manuela, som ville skrämma den lille 
pojken lite grann, för hon ogillade verkligen när man inte 
visade äldre människor respekt. Och när Obelix hörde 
Manuelas röst skällde han till av glädje.

Den lille pojken tappade sin godisklubba på marken, 
och bad sin mormor om förlåtelse. Och från och med den 
dagen skrattade lille Svante aldrig mer åt äldre, ja inte åt 
någon …

”Kom nu, vi måste skynda oss!” sa Manuela och drog 
Obelix lite försiktigt i hans halsband.

”Oj, han är verkligen sjuk!” sa Elsa när Manuela kom 
tillbaka med Obelix. ”Men hur kan det lukta så illa? Är 
det något han ätit?”

”Munkarna! Åh, nej! Det måste vara munkarna!” ut-
brast Manuela. ”Han åt ju upp allihop, stackarn!”

”Bed kädder du itte hur det luktar, varför håller du itte 
för däsad?” sa Elsa.

”En moders kärlek går före allt!” sa Manuela bestämt 
och klappade Obelix. ”Nu ska matte ta hand om dig, 
min lille älskling! Stackars liten, har du ont i maggen, lilla 
magisen? … Ja, ja, det är ingen fara, mamsen är här nu.”

Elsa suckade och skakade på huvudet, men samti-
digt tänkte hon på Dexter, och hur mycket hon saknade 

honom. Åh, vad hon längtade efter att få gulla så där med 
honom och tala om för honom hur mycket hon älskade 
honom och hur ledsen hon var för alla gånger hon inte 
funnits där. Men Elsas tankar stördes plötsligt av att det 
plingade till i högtalarna. 

Ding, dong! 
”Sista utropet för flyg SK 1492 till Tromsö. Det här är 

sista utropet.”
”Oj, Baduela, vi båste skydda oss! Kobb!!” skrek Elsa 

och sprang iväg mot gaten. 

*

Ubu-Tutu hade lyckats rädda det mesta av sin utrust-
ning. Det var inte så farligt som han hade trott och han 
hade faktiskt inte förlorat någon tid över huvud taget. 
Tvärtom låg han nu före sin tidsplan då han lyckats göra 
ett av sina verktyg osynligt.

Som en av världens mest framstående forskare visste 
Ubu-Tutu hur man drog fördel av motgångar, i stället för 
att låta sig nedslås av dem. Explosionen som ägt rum i 
laboratoriet hade utlöst en kemisk process, som faktiskt 
hjälpt honom och lett till framsteg i projektet. Än var det 
dock en bra bit kvar tills osynlighetsbältet skulle vara en 
realitet vid Vulkanöns underjordiska laboratorium, men 
han var en god bit på väg.

”Vad säger du!” skrek Kostroff, när han var på väg 
ut från högkvarteret i en jeep i riktning mot ett av sina 
luftskepp, som väntade vid bergshöjden. ”Du är ett geni! 
När kan vi börja?”

”Nej, nej, det är långt kvar innan vi kan pröva på en 
människa”, sa Ubu-Tutu.

”Men ta en Svarthatt då!” skrek Kostroff irriterat. Han 
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var arg för att ha lämnat högkvarteret just nu, precis när 
Ubu-Tutu lyckats.

”Det kan jag väl inte göra, tänk om det inte går att få 
den synlig igen, eller om den blir sjuk och dör?” svarade 
Ubu-Tutu.

”Äsch, vad spelar det för roll? Vi har ju hur många 
som helst, det är bara att tillverka nya”, svarade Kostroff 
iskallt.

Men Ubu-Tutu såg inte Svarthattarna som ”saker”. 
Han betraktade dem som levande varelser med hjärta 
och känslor och rätt till sitt liv, precis som allt levande på 
jorden. Det var den största skillnaden mellan honom och 
Kostroff. Annars var nog Ubu-Tutu lika intresserad som 
honom av att bygga upp den nya rymdvärlden.

Ubu-Tutu fortsatte sina experiment och tänkte att han 
i värsta fall kunde prova på sig själv, för han ville inte 
utsätta någon av Svarthattarna för ett misslyckat försök. 

*

Så fort 1897 och 1950 hade fått tillgång till Kostroffs 
satellitbilder från luftskeppet, lokaliserade de platsen för 
den eventuella ingången och påbörjade sitt inbrottsförsök.

Men 1897 var nu så hungrig att han hade svårt att kon-
centrera sig. Han fantiserade om stora köttbullsmackor 
med rödbetssallad och härliga nygräddade vaniljmunkar. 
När han såg på 1950 hallucinerade han och trodde att 
1950 var en gigantisk chokladtomte och närmade sig ho-
nom på ett närgånget och nästan hotfullt sätt.

”Nej vad gör du? Sluta!” skrek 1950 och försökte 
knuffa undan 1897, som nu lagt sina händer på hans ax-
lar och försökte supa in doften av vad han trodde var 
färsk mjölkchoklad.

”Mmmmm, to-o-m-m-mte”, sa 1897 och försökte ska-
la av folien på tomtens huvud.

”Här får du!” skrek 1950 och gav 1897 en riktig smäll. 
”Tomte kan du vara själv!”

Kostroff, som följde allting där han satt i sitt luftskepp, 
reagerade starkt negativt när han hörde ordet ”tomte”, 
för det påminde honom om alla julaftnar han varit utan 
julklappar.

Hans pappa ville alltid att han skulle härdas när han 
var liten, så han fick aldrig några riktiga julklappar. Han 
fick bara en enda present, och den var aldrig inslagen och 
prislappen satt kvar. Det var för att han skulle ”lära sig 
värdet av saker” och förstå att överraskningar inte var 
något bra. ”Man ska alltid veta vad man ger sig in på”, 
sa hans pappa.

”Lilla ’Evi’ (så kallades Kostroff av sina föräldrar när 
han var liten), du vet ju att det bara är dumma människor 
som blir glada av paket som de inte vet vad de innehåller.”

Men som alla andra barn ville han ju självklart ha de 
fint inslagna julklapparna, och han ville också verkligen 
tro på tomten.

”Eeh, vad är det som händer? Sluta genast, om ni inte 
vill att jag spränger sönder era hönshjärnor! Har ni glömt 
att det är jag som bestämmer över era liv?” röt Kostroff, 
som inte visste om han i denna stund var argast på sina 
föräldrar eller på Svarthattarna.

1897 vaknade genast upp ur sina hallucinationer och 
undrade vad som stod på.

”Vad håller du på med din knäppskalle? Vill du ta 
livet av oss båda? Kom och hjälp till här nu i stället!” 
skrek 1950 och pekade på den del av berget, som enligt 
Kostroffs satellitbilder var ingången till Örnnästet.

”Vi måste spränga sönder det!” sa 1950.
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”Okej, jag kommer!” sa 1897, och drog fram sitt 
multivapen, som nu hade börjat fungera igen. Men han 
snubblade och råkade av misstag fyra av ett skott mot 
1950, som flög iväg och landade mitt ovanpå ingången 
till Örnnästet, vilket fick Örnnästets centrallarm att gå. 
1950 blev rasande, och nu bröt ett fullskaligt slagsmål ut 
mellan de båda supersoldaterna.

Detta inträffade precis när Maria hade serverat kaf-
fet och ställt fram efterrätten, som bestod av marängsviss 
med banan och smält choklad.

Rex skulle just ta första tuggan av sin laktos- och glu-
tenfria marängsviss, och såg fram emot att få berömma 
Maria än en gång för hennes kulinariska mästerverk, när 
larmet gick och alla reste sig blixtsnabbt från matbordet.

Maria suckade inombords och såg med sorg på när 
hennes marängsvissskålar blev lämnade ensamma på 
borden. Och det var inte bara ett bord, det var flera lång-
bord! 50 tallrikar hade hon dukat fram för att tacka av de 
40 Vithattar som skulle till fronten och stoppa Kostroff.

”Har de lyckats ta sig in?” frågade morfar.
”Nejdå, men de är vid övre ingången”, svarade Vallax. 

”Men någon har stängt av magnetskölden!”
”Vad säger du?” utbrast Måsen.
Det blev ett starkt sorl bland Vithattarna.
”Spion … inkräktare … förrädare”, viskade de och 

tisslade och tasslade med varandra.
”Slå på den igen, omedelbart, innan de försöker 

spränga sig in!” sa morfar.
”Det går inte!” sa Vallax. ”Det är någon som har 

mixtrat med den!”
Samtidigt hördes ett dån, som av flera sprängladdning-

ar, en efter en, uppifrån bergvalvet i hangaren. Det var 
1897 och 1950, som börjat skjuta hej vilt runtomkring 

sig. Plötsligt, efter tiotalet skott rakt ner i berget räm-
nade marken, och de föll handlöst ner i Örnnästet och in 
i hangaren.

Det tog ett tag innan de hämtade sig från chocken av 
att falla handlöst ned, hundratals meter, i vad som tyck-
tes vara ett avgrundsdjup, men snart återfick de kon-
trollen och flög ner mot marken och landade precis vid 
ubåten.

När Dexter och Tomas hörde Svarthattarna landa ut-
anför hoppade de till av skräck inne i ubåten.

”Vad var det?” frågade Tomas.
”Fråga mig inte”, svarade Dexter. ”Men det låter inte 

bra.”
Tomas tittade ut genom ubåtens fönster och höll på att 

trilla omkull.
”Det är plåttunnorna! Det är de där plåttunnorna från 

kameran förut!” skrek Tomas och hoppade upp och ner 
och tog sig för huvudet.

”Vad? Vad säger du?” frågade Dexter och tittade ut, 
han också. Han fick kalla kårar av det han såg.

”Vad ska vi göra?” frågade Tomas. 
”Jag vet inte, men vi får tänka ut någonting!” svarade 

Dexter och tänkte på att han varken ville lämna de andra 
i sticket eller bli upptäckt. Allt var förberett, och de skulle 
åka imorgon. Ingenting fick hindra det!

Det var kaos i hangaren.
”Ha, ha, ha!! Ni har inte en chans! Ge upp eller så 

skjuter vi sönder hela stället!” skrek 1950 och sköt ett 
skott mot en enhjulingsmotorcykel, som exploderade och 
fick några av Vithattarna att börja gråta.

”Robotflygaren! Robotflygaren! Vi måste använda ro-
botflygaren om vi ska kunna försvara oss”, skrek Vallax 
och skyndade sig iväg.
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”Vänta!” skrek Maria, som hade en alternativ försvars-
plan. Hon kom springande med en tallrik marängsviss.

”Ö-öh?” sa 1897 och tittade på tallriken. Han kände 
hur det vattnades i munnen. ”Vad är det där för någon-
ting?” sa han och pekade på tallriken.

”Åh, det är min egen hemlagade marängsviss med ba-
nan och choklad!” svarade Maria, som egentligen ville 
säga någonting annat till Svarthattarna, i stil med ”Skjut 
inte!” eller ”Skona oss!” men det behövdes inte, för nu 
var 1897 som i en helt annan värld.

Men det var inte på grund av marängsvissen som 1897 
stod stum av förvåning. Var han i himlen?

Mitt framför honom stod nämligen kvinnan han be-
undrade mer än något annat. Kvinnan på fotot han alltid 
bar med sig och pussade på varje dag. Och hon stod där, 
tillsammans med universums godaste efterrätt. Detta var 
verkligen för bra för att vara sant! 

”Sluta nu!” skrek 1950. ”Du kan väl inte tänka på mat 
nu? Äta får du göra sen!”

”Förstör allt! Bomba och skjut sönder allt!!” ropade 
Kostroff i kommunikationsradion till sina specialagenter, 
men 1897 hörde ingenting.

”F-f-får man smaka?” stammade 1897 till slut fram 
och såg med trånande ögon på Maria.

”Javisst, varsågod! Men bara på ett villkor …”
”Ja, vadå?” 1897 var beredd att göra precis vad som 

helst för sin älskade.
”Du måste lova att du och din kompis där borta inte 

skadar någon av oss!” sa Maria och pekade på 1950.
”Bomba nu! Kom igen då!” skrek Kostroff återigen, så 

det sprakade i kommunikationsradion. 
”Din idiot! Jag bombar nu! Jag tänker riva hela stäl-

let! Du får skylla dig själv!” skrek 1950 och siktade mot 

morfar och de andra. Men precis då flög Vallax fram i en 
robotflygare och knuffade till 1950 så han föll omkull 
och bara sköt upp i taket.

”På honom! Han har inte en chans mot dig! På honom, 
bara!” skrek Kostroff till 1950, som genast var på fötter 
igen och började skjuta mot Vallax. Robotflygaren var 
ju skottsäker, men kraften i 1950:s skott fick Vallax att 
hoppa fram som en groda längs med hela hangaren, tills 
han slutligen nådde ubåten, där Dexter och Tomas höll 
sig gömda.

Under tiden hade Maria lyckats förhandla med 1897 
och kommit överens om att han i utbyte mot så myck-
et marängsviss han orkade äta – det fanns ju 50 skålar 
– skulle skona allihop och lämna dem utan att bomba 
Örnnästet.

”Men HUR MYCKET marängsviss finns det, egentli-
gen?” undrade 1897.

”Det finns så mycket du orkar stoppa i dig. Det finns 
ÄNDLÖST mycket!” svarade Maria med överdriven 
entusiasm, för hon kände att hon verkligen var nära att 
lyckas nu.

”Varför har du så mycket marängsviss?” frågade 1897 
misstänksamt, för det här lät ju bara alldeles för bra för 
att vara sant.

Kostroff, som hade fått igång tekniken igen och nu 
hörde och såg allting genom supersoldaternas mikro-
foner och kameror, blev så rasande på 1897:s maräng-
svisseri att han stängde av honom med sin fjärrkontroll 
så att han blev helt stum och orörlig.

Maria förklarade att de haft fest och inte hunnit äta efter-
rätten på grund av larmet, och så vidare. Men då hon inte 
fick något svar från 1897, blev hon orolig och trodde att 
hon misslyckats. Efter en stund förstod hon att något var på 
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tok, eftersom 1897 inte rörde en fena, trots att hon viftade 
med marängsvisstallriken precis framför hans stålnäsa.

Under tiden hade Dexter och Tomas kommit på en 
plan för att ta hand om Svarthattarna och skred omedel-
bart till verket.

Försiktigt smög de sig ut och strök längs med väggen 
för att inte bli upptäckta av de andra.

Vallax hade lyckats få ordning på situationen, och höll 
1950 upptagen genom att flyga runt i hangaren, upp och 
ner och ner och upp igen, och parerade skickligt 1950:s 
många skott.

Steg ett i Dexters och Tomas plan var att ta sig till uni-
versitetet för att hämta musikläraren Bartok, som tillsam-
mans med de andra lärarna oftast höll till vid universitetet. 
Ja, de ”bodde” bokstavligen vid universitetet. De såg lärar-
yrket som ett liv och inte bara som ett arbete, vilket ofta 
är den stora skillnaden mellan bra och mindre bra lärare.

Vid tidpunkten för larmet låg alla och sov med öron-
proppar ordentligt instoppade i öronen. De var oerhört 
trötta efter dagens intensiva övningar med Vithattarna. 
Det var mycket att gå igenom före avresan till Afrika. 

”Vad? Vad är det frågan om?” sa Bartok yrvaket och 
gäspade och gnuggade sig i ögonen när Dexter och Tomas 
knackade på dörren.

”Fort – du måste hjälpa oss innan Svarthattarna bom-
bar sönder hela Örnnästet!” sa Dexter och berättade vad 
som hänt. Dexter mindes vad Bartok sagt om det där med 
att ”Musik är ett vapen” och att ”Svarthattarna blev som 
galna av en viss sorts musik”, och just nu fanns det inga 
andra alternativ.

”Okej, ja, ja. Jag skyndar mig, men ni måste hjälpa 
mig packa instrumenten!” sa Bartok när Dexter lyckats 
övertyga henne om sin plan.

Inom kort hade de packat en släpvagn och kopplat den 
till Bartoks enhjulingsmotorcykel.

Snart körde alla tre mot hangaren i blixtfart på varsin 
motorcykel via smala korridorer, som var anpassade för 
motorcyklarna längs med Örnnästets våningar.

När de kom fram till hangaren var 1950 i full färd med 
att övermanna Vallax igen och han hade redan skjutit 
sönder flera av farkosterna i hangaren.

Dexter kastade en blick mot ubåten och rymdrake-
ten, och drog en lättnadens suck när han såg att de var 
oskadda.

Under tiden hade även Måsen aktiverat en robotflygare 
och var på väg till Vallax undsättning.

Morfar och doktor Örn fattade ett snabbt beslut om 
att tidigarelägga Vithattarnas avfärd med Valen 1 och 
gjorde nu de sista förberedelserna.

”Ni får sova på ubåten. Vi måste få iväg er NU, annars 
kan det vara för sent. Om Vallax och Måsen inte får ord-
ning på den där skjutgalningen där borta …”, sa morfar.

När morfar såg Dexter och de andra komma åkande 
på sina motorcyklar blev han både glad och förvånad.

”Men Dexter, där är du ju! …”
”Vi har inte tid nu morfar! Kom igen Bartok, sätt igång 

med orkestern!” 
”Orkestern? Eh, Bartok, vad gör du här?” frågade 

morfar.
”Inte tid?” sa doktor Örn och tittade på Dexter. ”Vi 

ska få iväg Valen 1 med Vithattarna till fronten nu, innan 
det är för sent!”

”Sätt igång, Bartok!” ropade Dexter och sprang runt 
och delade ut instrument och noter till Vithattarna.

”Okej, hör upp allihop! Detta är en nödsituation, en 
sån situation som vi har tränat inför under alla dessa år!” 
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ropade Bartok till Vithattarna och gick igenom stycket de 
skulle spela.

”Black Sabbaths Iron Man? Kan vi inte spela Vivaldi 
som vanligt?” frågade en av Vithattarna.

”Nej, det biter inte på de där banditerna. De måste ha 
hårdrock, ja riktig Heavy Metal!” svarade Bartok och 
ställde upp Vithattarna i ett långt led. ”Okej, ett, två, tre, 
fyr … ”Och så satte de igång att spela.

Samtidigt rusade Dexter och Tomas till rymdraketen. 
Rex följde med dem, för han ville ju gärna få ytterligare 
en chans att visa Maria vilken hjälte han var.

Maria stod kvar och vaktade med sin marängsvisstall-
rik bredvid 1897. Han var fortfarande orörlig.

”Vet du verkligen hur man får igång raketen, Dexter?” 
flåsade Rex andfått. Det var länge sen han sprungit så 
här mycket. Och på sistone hade han ju också ätit lite för 
mycket och för gott. Maria hade verkligen skämt bort 
honom. Och när man äter för mycket och rör på sig för 
lite får man lätt sämre kondition och blir lättare andfådd.

”Ja, ja det är inga problem! Oroa dig inte!” svarade 
Dexter och vinkade åt Tomas. ”Spring till datacentralen 
och aktivera raketen, precis som vi kom överens om!”

Musiken dånade i hangaren, när den 40 man starka 
orkestern spelade den pampiga och svängiga hårdrocks-
låten under Bartoks ledning. 1950 hade just fått övertaget 
över Vallax och Måsen, när han hörde musiken.

”Hööh?” sa han förvånat och vände sig om. När han 
lyssnade på musiken blev han som hypnotiserad och 
började gå i riktning mot Vithattsorkestern. Måsen och 
Vallax fick äntligen lite andrum. De var helt slutkörda 
efter drabbningen med 1950.

Maria kunde se att något hände med 1897. Det var 
precis som om han också reagerade på musiken.

”Ja, ja, visst är det bra! Jättefin musik, eller hur?” 
sa hon precis som om 1897 skulle ha varit hennes lilla 
hundvalp.

1950 var nu helt nära orkestern och rörde sig konstigt 
fram och tillbaka med armar och ben. Han hade ju aldrig 
lärt sig dansa på träningslägret hos Kostroff, och så var 
han ju inte världens smidigaste i ståldräkten heller.

”Titta, det funkar!” skrek Dexter.
Morfar var helt förbluffad och visste inte vad han skul-

le säga. 
Tomas hade just fått igång raketen, som började lysa 

och det blev med ens ganska stämningsfullt. Det kändes 
nästan som om det var discolampor som lyste upp hang-
argolvet, där 1950 dansade fram.

*

Medan Kostroff tog en simtur i luftskeppets bassäng, höll 
den nya städerskan Suzanna på att städa hans kontor. 
Och när hon städade brukade hon titta på tv.

Eftersom hon var ny, visste hon inte att tv var det vär-
sta Kostroff visste. Hon såg heller ingen skillnad mellan 
de olika fjärrkontrollerna som låg på Kostroffs skrivbord.

En efter en provade hon dem genom att trycka på alla 
knappar och riktade dem mot storbildsskärmen på väggen. 
Strax innan hon fick igång sitt favoritprogram om konstiga 
undervattensdjur, fick 1897 plötsligt liv i kroppen …

*

1897 slet tag i Marias marängsvisstallrik och tryckte den 
mot munnen och slukade allting i ett nafs, samtidigt som 
hans ben och armar började röra sig i takt med musiken.
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Det var Suzanna som tryckt på Kostroffs fjärr-
kontroll för supersoldatdräkterna och avaktiverat 
”frysfunktionen”. 

”Mmmm, åååh”, sa 1897 och slickade sig om munnen. 
Hans armar och ben rörde sig oupphörligt till musiken.

Det var svårt att äta när man hade järnmun, men det 
spelade ingen roll nu. ”Finns det mer?” frågade han och 
tittade på Maria med stora ögon som ett oskyldigt barn.

På något sätt visste Maria att det fanns en mjuk och 
snäll Svarthatt någonstans innanför den hårda järnkos-
tymen. Hon sprang därför genast in i köket och kom till-
baka med en hel bricka med marängsvisstallrikar, som 
1897 slukade i ett nafs, en efter en.

När de värsta hungerkänslorna var över, vände sig 
1897 mot Vithattsorkestern, som sakta men säkert tåga-
de i riktning mot Örnen 1. Han följde automatiskt efter. 
Han hade inget val, det var som om kroppen tvingade 
honom att dansa mot Vithattsorkestern – detta trots att 
han inget hellre ville än att bekanta sig mer med sina 
drömmars kvinna. Men han kunde inte motstå musikens 
dragningskraft.

Tomas hade nu lyckats aktivera rymdraketen och fällde 
ner gångbron. Morfar och doktor Örn blev skräckslagna 
när de såg vad som höll på att hända.

”Nej, neej, neeeej!” skrek morfar och rullade iväg med 
sin rullstol mot rymdraketen.

”Vad håller ni på med? Raketen kostar ju flera miljo-
ner!” skrek doktor Örn och rusade mot datacentralen. 
När hon såg Tomas med hörlurarna på sig bakom dator-
skärmarna blev hon alldeles likblek och skrek: ”Stopp!! 
Sluta genast!!”

Men Tomas låste bara dörren inifrån och fortsatte job-
ba ostört.

Kostroffs städerska Suzanna måste ha kommit åt mer 
än bara en knapp på fjärrkontrollen, för plötsligt hände 
något mycket speciellt …

1897 och 1950 förvandlades nu nämligen tillbaka till 
sitt vanliga jag igen. Sakta men säkert försvann super-
soldatdräkterna, metallmassan lämnade deras kroppar och 
de blev vanliga Svarthattar igen. Men de ”levande” metall-
massorna följde efter dem där de gick, precis som skuggor 
på marken, eller utsvultna rovdjur som ljudlöst förföljer sitt 
byte i väntan på rätt tillfälle att gå till attack och sluka det.

Den levande metallmassan gjorde ett starkt intryck på 
Dexter. Han ryste när han tänkte på hur det måste kännas 
att få den där metallen över hela kroppen. 

Det var dock oklart om Svarthattarna själva la mär-
ke till denna förvandling, för de bara fortsatte att dansa 
fram mot raketen och följde efter Vithattarna, när de gick 
uppför gångbron till rymdraketen.

Nu när de var befriade från sina järndräkter, dansade 
de ännu vildare än förut. 1950 började hoppa och gunga 
fram och tillbaka med överkroppen, och 1897 snurrade 
fram som en ballerina.

”Vad var det jag sa?” sa Bartok till Dexter när hon 
gick baklänges framför Vithattsorkestern uppför gång-
bron med dirigentpinnen svängande fram och tillbaka i 
sin högra hand. ”De blir som galna av hårdrock!”

Ja, musikens kraft var verkligen stor. Det hade Dexter 
sett med egna ögon nu.

Några trumpetande Vithattar började nu klättra upp 
för stegen inne i raketen. 1897 och 1950 följde efter, 
men de blev lite besvärade av att det inte gick lika lätt 
att dansa längre. Dexter och Rex gick bakom, dock på 
några meters avstånd från den läskiga metallmassan, som 
förföljde Svarthattarna.
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Efter mycket besvär och många om och men lyckades 
Dexter och Rex till slut spänna fast Svarthattarna i varsitt 
säte med dubbla säkerhetsbälten. De undrade om de verk-
ligen behövde skjuta upp raketen, nu när Svarthattarna 
var vanliga igen, men det fanns ingen återvändo. 

*

I samma ögonblick kom Kostroff tillbaka från sin sim-
tur. Han var strålande glad, eftersom Ubu-Tutu lyckats 
göra en mus osynlig och synlig igen! Men när han upp-
täckte att supersoldatdräkterna var inaktiverade och såg 
att tv:n stod på, blev han rosenrasande och gallskrek till 
Suzanna: ”Du får sparken! Jag ska aldrig någonsin an-
ställa en människa igen!”

Eftersom Kostroff haft så mycket problem med 
Svarthattarna på sistone, bestämde han sig för att anstäl-
la en kvinnlig städerska till luftskeppet. Svarthattarna var 
inte människor för Kostroff, de var endast nummer.

Men nu fick han återigen det han alltid sagt till sig själv 
bekräftat: Man kunde inte lita på människor! Och det var 
ju också därför han hade börjat producera Svarthattar en 
gång i tiden …

Snabbt som ögat tryckte han på några knappar på 
fjärrkontrollen för att aktivera supersoldatdräkterna, 
men ingenting hände – dräkterna svarade inte på hans 
kommandon. Men så tittade han under fjärrkontrollen: 
batterierna! Suzanna hade tagit ur batterierna när hon 
inte fick igång tv:n. Blixtsnabbt tog han batterierna från 
fjärrkontrollen till storbildsskärmen, satte in dem och på 
bara några sekunder svarade supersoldatdräkterna! 

*

Dexter och Rex blev livrädda när de såg vad som nu hän-
de med Svarthattarna. Den silverfärgade metallmassan 
täckte Svarthattarnas kroppar på nolltid.

”Idioter, bomba, bomba, bombaaa!” skrek Kostroff till 
supersoldaterna, men de var så inne i musiken att de inte 
hörde något annat.

Dexter signalerade till Bartok och ropade: ”Nu!” var-
på alla genast lämnade raketen och skyndade sig så långt 
bort de kunde från avfyrningsrampen. 

”Stäng luckan!” skrek Dexter i kommunikations-
radion, varpå Tomas fällde upp gångbron och påbörjade 
nedräkningen.

”Kom igen, Tomas, skynda dig!”
”Örnen 1 klar för start! 10, 9, 8, 7 …”, sa Tomas i 

högtalaren.
”Neeeej!” skrek morfar, men det var för sent.
”6, 5, 4 …”, fortsatte Tomas.
När Svarthattarna ”vaknade” av att musiken tystnat, 

blev de ursinniga och slet loss säkerhetsbältena och för-
sökte ta sig ut, men det var också för sent.

”3, 2, 1, 0 …”
Ett fruktansvärt oväsen fyllde hangaren tillsammans 

med ett tjockt moln av eld och rök. Bergstaket öppnade 
sig, och Örnen 1 lämnade oåterkalleligt sitt hem en gång 
för alla.
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54. Spioner, möss och nattliga äventyr
det fanns en ledig stol på raden där Elsa och Manuela 
satt, så Obelix fick gott om plats.

Han verkade må bättre nu, för han hade slutat släppa 
sig (prutta på vuxenspråk), men sällskapet framför och 
bakom dem muttrade något om ”stank” och ”fy” och 
”skäms de inte”, för visst luktade det fortfarande illa.

Detta noterade även flygvärdinnorna, som diskret höll 
för både näsa och mun, när de gick förbi. En sak var sä-
ker: Obelix skulle aldrig mer få äta munkar i hela sitt liv.

När SK 1492 mot Tromsö lyfte från flygplatsen och 
lamporna med säkerhetsbältet släcktes, tog en av flygvär-
dinnorna till slut saken i egna händer och plockade fram 
en liten parfymflaska från taxfree-vagnen. Hon höll den 
knappt märkbart under ena armen och sprayade lite ur 
den varje gång hon gick förbi Elsas och Manuelas rad. 
Det var en ganska dyr parfym, och det grämde flygvär-
dinnan lite, men ”Nöden har ingen lag”, tänkte hon.

Det blev för en kort stund genast lite behagligare för 
sällskapet framför och bakom Elsa och Manuela, men 

snart uppstod en ny och ganska oväntad situation: Obelix 
började nysa och gny, eftersom han inte tålde starka dof-
ter. Hundars luktsinne är ju nästan 1 000 gånger starkare 
än människors, och med tanke på hur starkt parfymer 
doftar så kan det ju vara helt olidligt för en osynlig hund 
(för synliga hundar också för den delen).

”Schhh, schhhh!” viskade Manuela till Obelix och för-
sökte få stopp på hans nysande, men det var hopplöst. 
Manuela höll sin hand för Obelix nos när han skulle 
nysa, men hela hennes hand blev helt blöt av slem.

”Eh, ursäkta, min väninna här är förkyld. Kan vi få 
lite servetter, tack?” frågade Elsa när en flygvärdinna gick 
förbi. Men när Elsa såg allt slem på Manuelas händer, 
tillade hon: ”… och kan vi få våtservetter också – ett helt 
paket, tack!”

Enda sättet för Elsa och Manuela att ta sig ur denna 
situation var att spela med. Varenda gång Obelix nyste 
låtsades Manuela nysa, och när Obelix gnydde flämtade 
hon högt och ljudligt.

”Men hur är det fatt, egentligen?” frågade en äldre 
herre, som satt bakom Manuela.

”Åh, det är ingen fara”, svarade Elsa. ”Hon har bara 
en släng av sin vanliga flygsnuva, men det går över så 
snart vi landar och det smittar inte, så ni behöver inte 
vara oroliga.”

”Flygsnuva? Det har jag aldrig hört talas om. Vad är 
det? Jag är läkare. Låt mig undersöka din väninna!” sa 
mannen och gick fram till Elsa och Manuela.

”Nej, nej! Det är absolut inga problem!” sa Manuela 
och viftade bort mannen, som redan var på väg med sin 
hand mot hennes panna.

”Det är ingen fara … jag förstår”, sa mannen. ”Jag 
träffar jämt patienter som inte vill ha hjälp eller ens låter 
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mig undersöka dem.” Men precis i samma ögonblick som 
Manuela öppnade munnen för att säga någonting, nyste 
Obelix extra högt och det blev uppenbart för mannen att 
nysningen inte kom från Manuela. Han tog sig genast för 
bröstet och gick tillbaka och satte sig i sin stol, och bad 
sin fru om en lugnande tablett.

”Vad är det, Lars-Åke?” frågade hans fru oroligt.
”Eh, det är ingen fara, bara lite flygsnuva”, sluddrade 

han och slöt genast ögonen och försökte somna.
Under resten av flygresan var det ingen som bekymrade 

sig över Manuelas ”förkylning” mer. Såväl passagerare 
som besättning hade vant sig vid de konstiga ljuden, och 
stanken var också så gott som borta. Flygvärdinnans par-
fym hade verkligen gjort sitt – hela flygplanet doftade nu 
Chanel No. 5.

När planet landade i Tromsö var det helt mörkt ute, 
man såg knappt någonting.

”Vad är klockan? Hur kan det vara så mörkt?” sa Elsa.
”Åh, då skulle du vara här under mörkertiden”, sa en 

gammal dam, som satt i raden framför.
”Mörkertiden?” frågade Elsa förvånat.
”Ja, under nästan två månader, från slutet av november 

till mitten av januari är det helt mörkt dygnet runt här”, 
svarade damen. ”Och på Svalbard är det ännu värre, där 
är det mörkt fyra månader!”

”Vad?” utbrast Elsa och kunde inte tro sina öron. ”Har 
man inget dagsljus alls under fyra månader? Hur överle-
ver man då?”

”Överlever?” skrattade damen. ”Det är ju den bästa 
tiden under året! Tiden går så mycket långsammare när 
det är mörkt. Man får stillhet, ro och frid!”

”Klockan är strax efter 22, förresten. Vart ska ni?” frå-
gade damen.

”Eh, vi ska till Svalbard, men …”, svarade Elsa och vis-
ste inte om hon skulle ta upp det där med passen eller inte.

”Åh, men då måste ni hälsa till min vän, doktor Pipaluk, 
när ni kommer dit, lovar du det?” sa damen glatt.

”Doktor? Är alla doktorer och läkare här?” frågade 
Manuela.

”Vad, öh, nej, Pipaluk är en av de få läkare de har på 
Svalbard och han är veterinär också – en av de bästa!” 
svarade damen.

”Veterinär, men det är ju jättebra!” utbrast Manuela. 
”Då kan vi …” Men innan Manuela hann avslöja något 
om Obelix, satte Elsa handen för hennes mun.

”Ja, hon är lite sjuk, min väninna, flygsnuva. Det är nå-
gonting som går just nu på planet”, sa Elsa och låtsasnös 
själv. ”Aattjooo … oj, jag tror visst att jag fått en liten 
släng av den där snuvan själv.”

”Men var finns den där Pipaburk?” fortsatte Elsa.
”Nej, inte Pipaburk, Pipaluk heter han!” svarade da-

men besvärat och försökte hålla sig borta från Elsa för 
att inte bli smittad, oavsett om det fanns någon flygsnuva 
eller ej.

”Han är lite varstans. Ibland är han här i Tromsö, men 
oftast reser han runt som ambulerande veterinär eller lä-
kare i Svalbardstrakterna. Här, ta hans kort och lova att 
hälsa om ni träffar honom, hälsa från Anna-Stina!”

”Ja, det ska jag göra”, sa Elsa och tog kortet.
Vid bagageutlämningen mindes varken Elsa eller 

Manuela hur deras väskor såg ut. Men det var i och för 
sig helt förståeligt att man kunde glömma en väska som 
man bara ägt under några timmars tid. Det hade hänt så 
mycket på sistone, att deras korttidsminnen också fått sig 
en törn. De fick helt enkelt sätta sig och vänta vid baga-
gebandet tills det bara fanns två väskor kvar.
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”Vad gör vi nu?” frågade Manuela. Hon var både hung-
rig och trött.

Obelix hade slutat nysa, men han verkade fortfarande 
vara illa däran. Han var helt tyst. Trots att det gick förbi 
en dam med en resebur med två katter i, gav han inte 
ifrån sig det minsta ljud, vilket är ett mycket allvarligt 
sjukdomstecken för en hund i sina bästa år. Hade han 
varit frisk skulle han ju ha skällt som bara den och gjort 
allt för att skrämma livet ur katterna.

”Jag vet inte”, svarade Elsa och tittade på lappen hon 
fick från damen på flyget. Doktor Pipaluk? Elsa fick en 
idé.

”Vem ringer du? Till Dexter?” frågade Manuela.
”Nej, men det ska jag också göra! Tack för att du på-

minde mig”, svarade Elsa.
”Ja, hallå, är det Doktor Pipaburk? Nej, förlåt, Pipaluk 

menar jag …”, frågade Elsa i telefonen. ”Ja, vi ska hälsa 
från Anna-Stina. Hon gav oss ditt nummer … Jo, vi är i 
Tromsö förstår du, och vi har en sjuk hund. Vi måste till 
Svalbard så snart som möjligt. Jaha, jaha, ja … ja … okej, 
ja, ja”, sa Elsa och nickade. De pratade länge, länge och 
Elsa berättade för Pipaluk om situationen med Dexter. 
Men sen blev det tyst en lång stund, och Elsa la på luren.

”Vad sa han?” frågade Manuela.
”Det var den snurrigaste person jag någonsin pratat 

med”, svarade Elsa och torkade sig om pannan. Samtalet 
hade gjort henne kallsvettig. ”Men han sa att han är i 
Tromsö och att han kommer hit inom en halvtimme.”

”Kan han ta oss till Svalbard då?” frågade Manuela.
”Jag vet inte, men när jag berättade om Dexter, så sa 

han något om en apa som kan prata …”, svarade Elsa. 
”Dexter pratade om en apa, som han kallade Tomas, och 
han sa att apan kan prata.”

”Osynliga hundar och talande apor! Vad kommer här-
näst – flygande robotar och rymdraketer?” sa Manuela.

Och just då gick tv-nyheterna igång på flygplatsens tv-
monitorer. De visade ett inslag om flygande, robotliknan-
de varelser över Svalbard och en rymdraket som påstods 
ha skjutits upp från Björnön.

”Björnön!” utbrast Elsa. ”Det var den platsen som 
pappa skrev om i sitt brev! Det är dit vi ska, Manuela!”

”Eeeh, jag vet inte Elsa. Jag vill helst inte bli kidnappad 
av några robotar och definitivt inte komma i närheten av 
någon rymdraket”, sa Manuela och pekade på tv:n.

”Äsch, de överdriver så mycket på tv nu för tiden. Det 
är säkert bara några stora fåglar, och den där raketen är 
säkert bara någon gammal nyårsraket”, svarade Elsa.

”Nyårsraket? Men det är ju jättelångt till nyår”, sva-
rade Manuela.

”Ja, ja”, sa Elsa och suckade. ”Men det är i alla fall dit 
vi ska, och den där Pipaluk är vårt enda hopp just nu.”

”Ja, bara han kan hjälpa oss att bota Obelix så ... stack-
ars söta lilla Obelix … ja, ja lille vän”, sa Manuela och 
klappade Obelix på huvudet. ”Doktorn kommer snart.”

*

I rymdraketen satt 1897 och 1950 oväntat nog och njöt 
av utsikten och den fantastiska fullmånen. 1897 fantise-
rade om att den var en underbart härlig och saftig ho-
nungsmelon, och 1950 tänkte på en stor guldmedalj. 

Av någon anledning mådde de riktigt bra, trots rådande 
omständigheter. Kanske på grund av chocken eller hård-
rocksmusiken, som fortfarande ekade i deras öron. Ingen 
av dem visste varför, men ibland behöver man inte veta och 
förstå allt. Man får bara acceptera att det är som det är …
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Men det bästa av allt var att kontakten med Kostroff 
hade brutits uppe i rymden – och möjligen var det just 
detta som gav upphov till Svarthattarnas nyvunna ro.

”Aah, det här är livet”, sa 1950.
”Jaaaa”, sa 1897 och kluckade instämmande.
Men 1950 fick plötsligt en klump i halsen.
”Hur kommer vi härifrån? Vi är ju mitt ute i rymden 

och vet inte vart vi är på väg. Jag vill inte bo på Mars eller 
på månen resten av livet!”

”Äsch, det här är ju jättehärligt här uppe, ta det lugnt!” 
svarade 1897.

”Ta det lugnt? Men tänk om vi dör här uppe då? Vi 
har ju ingen mat eller någonting här”, och mat var just 
nyckelordet för 1897. Han blev helt kollrig.

”Du har rätt! Jag vill inte dö, jag måste ha mat, jag 
måste få äta! Jag är hungrig! Hjälp, hjäääälp!”

*

Tomas hade lyckats sätta Örnen 1 i omloppsbana runt 
jorden.

”Det blir ju som ett fängelse för de där plåttunnorna, 
och vi kan ta ner raketen när som helst igen”, sa han stolt 
när han gick ner till de andra och mottog deras applåder, 
tillsammans med Dexter och Rex.

”Bra jobbat! Skickligt gjort!” ropade de och hyllade 
sina hjältar. Rex trängde sig fram och vinkade till Maria.

”Åh, min hjälte, jag visste ju att det var DU som låg 
bakom det här!” ropade Maria och gav Rex en slängkyss.

Varför kom vi inte på det där själva? tänkte morfar och 
kliade sig i huvudet. Han ville säga något till Dexter, men 
skämdes för att han lurat honom och tittade i stället på 
sin mobiltelefon. 30 missade samtal? Det är säkert Elsa …

Morfar ringde upp Elsa, men signalen gick inte fram. 
Vallax hade lagt in Elsas nummer i centraldatorn, så att 
det vidarekopplades från Dexters nummer till Örnnästets 
ospårbara mobilnät när Elsa ringde in. 

”Dexter, har du pratat med mamma?” frågade han, utan 
att möta Dexters blick. Morfar vågade inte se besvikelsen 
i Dexters ögon. Han var ju den enda vuxna personen som 
Dexter alltid kunnat lita på, och nu hade han svikit honom. 

”Nej, jag vet inte, men vi ska gå och lägga oss nu, det 
är sent”, svarade Dexter och gäspade och blinkade till 
Tomas, som genast spelade med och gäspade han också.

Vithattarna fortsatte att applådera när Dexter och 
Tomas lämnade hangaren för att gå upp till sina rum. 
Men halvvägs upp vek de av och tog en annan väg till-
baka till Valen 1, som snart skulle ta dem till Afrika.

Dexter undrade varför mamma hade ringt så många 
gånger till morfar, men tänkte att det säkert hade något 
med skolan att göra. Den där skolplikten som tvingade 
barn att gå i skolan var ju en lag, som mer eller mindre 
gjorde Dexter till en brottsling, men han hade inget val.

Det vanliga, gamla livet kändes så fjärran nu, som en 
dålig dröm – overkligt och främmande.

När Dexter tänkte tillbaka på det, så var det som om 
han aldrig hade levt det där tråkiga livet. Det var som om 
någon annan, främmande liten kille hade gått i den där 
skolan och blivit retad och skyndat sig hem till morfar på 
cykeln varje dag efter sista lektionen.

Det enda ”verkliga” han kunde minnas från sitt gamla 
liv var stunderna med morfar, berättelserna och morfars 
vardagsrum. Men nu var till och med det borta. Nu var 
det som om Dexter själv var en del av morfars berättelser, 
som om han levde mitt i allt det fantastiska som morfar 
en gång berättat om.
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Alla resor runt jorden till världens alla länder, med spän-
nande lukter, smaker – det var precis som om han var där, 
mitt inne i morfars värld, och han ville aldrig mer återvända.

*

På flygplatsen försökte Elsa få tag i Pipaluk, och det var 
därför morfar inte kom fram på hennes telefon.

”Åh, typiskt, varför svarar han inte då?” sa Elsa irrite-
rat efter tionde försöket.

Medan de stod där och väntade, kom Manuela att 
tänkta på de färgade kuverten och breven från morfar 
som de hittat i bankfacket.

”Berätta vad som stod i de där breven från Carl-
Gustav”, bad Manuela och satte sig ner på en bänk. ”Vi 
har ju i alla fall ingenting att göra. Han kommer när han 
kommer, den där doktorn.”

”Okej, då”, sa Elsa och satte sig och började berätta.
Men eftersom Manuela var en ganska anspråkslös 

kvinna, som uppskattade de enkla och små sakerna här i 
livet, som Skvallerbyttans Prinsesstårta till exempel, hade 
hon svårt att ta till sig Elsas invecklade och tunga berät-
telse. Det enda hon förstod var att det var något problem 
med någon som hette Kostroff, som ville bygga upp en 
ny värld någonstans, men när Manuela hörde det namnet 
tappade hon helt och hållet tråden och tänkte bara på 
korv Stroganoff, vilket var en av hennes favoriträtter. Det 
var länge sedan de fick mat, och Manuela började känna 
sig riktigt hungrig.

”Står det samma sak i alla kuvert?” frågade Manuela. 
”Varför har de olika färg?”

”Jag vet inte riktigt. Det verkar vara någon sorts hem-
lig kod i dem, för jag förstår ingenting. Det enda jag vet 

är att vi måste ta oss till Svalbard och att våra liv kanske 
aldrig kommer att bli vad de varit igen. Du får ställa alla 
frågor till pappa själv snart, för här kommer vår trans-
porthjälp!” sa Elsa och pekade på Pipaluk, som kom van-
kande med sin stora doktorsväska och såg sig förvirrat 
omkring.

”Doktorn?” ropade Elsa och sprang fram till Pipaluk.
”Ja, ja … var är vovven någonstans?” svarade den 

märkbart trötte doktorn och ställde ner sin väska.
”Här är han!” svarade Manuela.
”Var då?” frågade Pipaluk.
”Hääär!” sa Manuela igen och pekade på Obelix, men 

det enda Pipaluk såg var Manuelas resväska. Pipaluk 
hade sett mycket, men aldrig en fyrkantig hund som såg 
ut som en resväska.

”Lever han, jag känner ingen puls?” sa Pipaluk och 
rörde överallt på resväskan.

”Nej, inte där, HÄR är han!” skrek Manuela och pe-
kade ut i tomma luften.

”Öööh?” sa Pipaluk och tog på sig ett par andra, 
starkare glasögon. ”Pippi förstår inte, var då? Har ni 
druckit?”

Pipaluk hade mött talande apor (och möss) och bo-
tat isbjörnar och varit med om de allra märkligaste saker 
i sin tjänst, som doktor och veterinär på Svalbard, men 
han hade aldrig träffat en osynlig hund.

”Han är här”, sa Manuela och viskade. ”Han är … 
osynlig.”

”Osynlig?” utbrast Pipaluk. ”Vad är det för galen  - 
s kaper?”

”Nej, nej, schhh, tyst … skrik inte, alla tittar ju på oss”, 
sa Elsa.

”Kom och känn här, så får du se”, sa Manuela.
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”Se att han är osynlig”, utbrast Pipaluk och ojade sig 
och skakade på huvudet. ”Vad drack ni på det där flyg-
planet egentligen?”

Men så förde Pipaluk sin hand mot Obelix och kände 
en ovanligt varm hundpäls, och blev så chockad att han 
föll baklänges. 

”Det är en … det är … det är en Schäfer … han är 
mycket sjuk. Vi måste ta honom till min specialmottag-
ning”, sa Pipaluk upprört och tog en liten flaska ur sin 
väska, skruvade av korken, drack flaskan i botten och 
kastade den tomma flaskan i papperskorgen.

”Osynlig”, fräste Pipaluk för sig själv och skakade på 
huvudet. ”Aaaah, det satt fint, nu kan vi åka!” sa Pipaluk 
och började gå mot utgången. ”Följ mig!”

Elsa plockade upp flaskan från papperskorgen. 
”Läkarsprit 70 %”, stod det på den.

”Om han ska köra oss till Svalbard, är vi illa ute. Efter 
den där spriten kommer han inte att kunna flyga. Vi får 
hitta någon annan som kan hjälpa oss”, sa Elsa och ska-
kade på huvudet. ”Och han som frågade oss om starka 
drycker!”

Men Pipaluk var redan på väg mot sin helikopter.
”Nej, nej, det är ingen fara, de är med mig!” sa Pipaluk 

till vakterna, som verkade känna honom väldigt väl, för 
de ställde inte en endaste fråga utan lät honom bara gå 
förbi. Men en av vakterna vid den privata delen av flyg-
platsen, där det stod ambulansflyg, sportflygplan och he-
likoptrar, stoppade Pipaluk.

”Vad är det frågan om?” sa den stora och resliga vak-
ten och pekade på Elsa och Manuela. ”Vilka är det där?”

”Det är ingen fara, de har en sjuk schäferhund som 
måste få behandling – det är akut!” svarade Pipaluk och 
skyndade sig till sin helikopter.

”Stopp, vart ska ni?” skrek vakten och sprang efter.
”Vi ska till Svalbard, så klart, till min specialmottag-

ning”, svarade Pipaluk besvärat.
”De måste ha pass, annars får de inte åka! Det vet du 

ju!” sa vakten och ställde sig i vägen för Pipaluk med 
armarna i kors.

”Vi har ingen tid med sånt där strunt nu, det är kanske 
en fråga om liv eller död. Hunden är jättesjuk!” svarade 
Pipaluk ilsket. 

”Strunt? Vet du inte att jag kan bli av med jobbet om 
jag låter dem åka?” svarade vakten. ”Och var är den där 
hunden, egentligen? Jag ser inte skymten av någon hund 
någonstans.”

”Han är o-oschynlig”, sluddrade Pipaluk berusat och 
suckade. 

”Osynlig? Driver du med mig? Och du är ju onykter! 
Tror du att jag är helt tappad bakom en vagn, eller …? 
Jag förstår att du gärna vill smuggla dina utländska vän-
ner till Svalbard utan pass, men jag kommer inte tillåta 
det. Inte en chans!” sa vakten och skrattade Pipaluk rakt 
upp i ansiktet, men då tog Pipaluks tålamod slut och han 
bad Manuela komma fram med Obelix.

”Här … känn här, så får du se s-schälv, din s-schtyg-
ging. Han är mycket sjuk och kansche riskerar du hans 
liv med dina dumheter!” sluddrade Pipaluk irriterat och 
förde vaktens hand mot Obelix päls.

”Nej, är du galen?? Vad gör du?? Sluta, släpp min 
hand!” skrek vakten och skulle precis kalla på förstärk-
ning, när hans hand nuddade Obelix päls och Obelix 
skällde till av rädsla. Han tyckte inte alls om den där 
vakten. Men den som blev räddast var vakten. Han bara 
gallskrek rakt ut av skräck, som ett barn, som sett ett livs 
levande spöke eller greve Dracula mitt på ljusan dan.
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”Hjäääälp! Hjäääälp!” skrek han och vände och 
sprang iväg som om han haft eld i baken. De andra vak-
terna bara skakade på huvudet och skrattade. De tänkte 
att det säkert var på grund av någon av Pipaluks vanliga 
tokigheter. De lät Pipaluk hållas, för samtidigt som han 
var den galnaste doktor de kände till, så var han ju också 
den ENDE som kunde bota precis alla sjukdomar.

Pipaluk och hans udda resesällskap kunde nu ostört 
påbörja sin flygresa mot Svalbard.

”Tack, det gjorde du bra!” sa Manuela och klappade 
Obelix.

”Åh, tackar, ja, man tackar!” sa Pipaluk och hickade.
”Eh, ja, du gjorde också bra ifrån dig, men jag menade 

faktiskt Obelix”, sa Manuela och fnissade.

*

I Hell Bourg hade Ubu-Tutu gjort stora framsteg. Men 
han var ju också en av världens främsta inom sitt område. 
Han hade mot alla odds, på rekordtid, lyckats tillverka 
en första prototyp av osynlighetsbältet och stod nu i be-
grepp att testa på sig själv!

Att tillverka fungerande osynlighetsbälten skulle ta 
mycket lång tid, för man behövde prova och säkerhets-
testa dem flera gånger. Och säkerhetstestningen var en 
process man aldrig fick slarva med som forskare och 
uppfinnare! Så egentligen var det alldeles för tidigt och 
farligt för Ubu-Tutu att utsätta sig själv för detta, men 
han hade fullständigt tappat tålamodet med Kostroffs 
ständiga tjat.

”Är du beredd?” frågade Ubu-Tutu.
Kostroff följde allt via en storbildsskärm från luft - 

s keppet.

”Ja, ja”, svarade Kostroff. Jag har aldrig varit mer be-
redd i hela mitt liv, och jag har heller aldrig någonsin haft 
så mycket tålamod med sådan en idiot som du, tänkte 
han och bet sig nervöst i läppen. Nu gällde det …

Ubu-Tutu tog på sig silverdräkten, spände på sig bältet 
och började räkna ner: ”10, 9, 8, 7, 6, 5 …”

Det var ett stort ögonblick för Ubu-Tutu, men Kostroff 
hade tappat hoppet för länge sedan. Han suckade:

”Kunde du inte bara säga 1, 2, 3 i stället?”
”… 4, 3, 2 … 1 … 0 …!” skrek Ubu-Tutu och försvann.
Plötsligt var han helt borta.
Kostroff rusade upp från sin stol och slog ut med ar-

marna. Han trodde inte sina ögon.
Hade Ubu-Tutu verkligen lyckats?
”Hallå! Hallå! Var är du, Ubu-Tutu? Är du där?” skrek 

Kostroff och gick närmare skärmen.
”Ja, ja, jag är här!” svarade Ubu-Tutus röst från ingenstans.
”Men, men … du har lyckats! Du är … du är … du är 

ju ett GENI!!” skrek Kostroff och hoppade upp och ner 
som ett litet barn.

Plötsligt hade hela luftskeppets besättning samlats ut-
anför Kostroffs rum på grund av uppståndelsen och und-
rade vad som hänt.

”Det här ska vi fira. Nu är det verklighet! Nu är Nya 
Världen vår!!” ropade Kostroff. ”Champagne till alla – 
Hurra, Hurraaaa!”

”Eeeh, hallå …”, hördes Ubu-Tutus röst från skärmen, 
”… hallå!”

”Ja, ja, ta dig ett glas du också, för det här måste firas!” 
jublade Kostroff.

”Jo, eeeh … det är bara en sak”, sa Ubu-Tutu trevande.
”Ja, ja, jag ska låta dig träffa din familj, och du ska få 

högre lön. Oroa dig inte”, skrattade Kostroff.
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”Nej ... jag kan inte... jag KAN inte bli synlig igen”, 
utbrast Ubu-Tutu.

Det blev genast knäpptyst.
”Eh ... du har nog bara inte provat allt ännu”, sa 

Kostroff så lugnt han kunde, för att inte oroa de andra, 
men framför allt för att lugna ner sig själv.

”Nej, jag har försökt … det går inte!” svarade Ubu-
Tutu uppgivet, med tung och sorgsen röst.

*

Det var snart midnatt, och Dexter och Tomas höll sig 
gömda i hangaren och väntade på att de sista Vithattarna 
skulle gå och lägga sig, men något stod inte rätt till.

En lampa lyste fortfarande inne i datacentralen. 
Tyst och försiktigt smög de sig närmare för att se efter 

vem det kunde vara. De kunde se en lång skugga gå fram 
och tillbaka därinne och prata med någon.

”Vem är det?” viskade Dexter.
”Jag vet inte”, svarade Tomas.
”Jag får en dålig känsla i magen”, sa Dexter.
”Är det någonting du ätit?” frågade Tomas.
”Äsch, sluta nu, du vet vad jag menar”, svarade Dexter 

och knuffade till honom. Men det skulle han aldrig ha 
gjort, för just då var det någon som bet Dexter i foten.

”Aaaaj!” skrek han.
”Schhhh! Din galning! Nu blir vi ju upptäckta!!” sa 

Tomas upprört och höll för Dexters mun.
Varelsen inne vid datacentralen tystnade och stannade 

till. Plötsligt öppnades dörren.
”Hallå, är det någon där?” frågade varelsen. 
Tomas ville svara ”Nej”, men kom fram till att det inte 

var så smart. Snart försvann den mystiska personen in i 

datacentralen igen och de kunde andas ut, men Dexter 
hade svårt att hålla sig för att inte skrika igen.

”Det var någon som bet mig i foten!” väste han upp-
rört och såg sig omkring.

”Max, min gamle vän! Vad gör du här?” sa Tomas och 
plockade upp den lilla musen från golvet.

”Jag kunde inte sova och jag hörde någon gå ut i 
hangaren och följde efter för att se vem det var”, svarade  
Max.

”Men var du tvungen att bita mig så där?” frågade 
Dexter. ”Jag trodde du var min vän?”

”Jag försvarade ju bara Tomas”, svarade Max.
”Äsch, jag skojade ju bara med honom lite grann!”
”Det är väl inte så lätt för mig att veta, heller!” sa Max.
”Såg du vem det var?” frågade Dexter.
”Vem då?” 
”Personen inne vid datacentralen förstås!”
”Nej, men jag tänkte att ni kanske visste det”, svarade 

Max.
”Nej, vi undrar också. Du kanske kan hjälpa oss? Kan 

inte du smyga in och se vem det är och lyssna på vad som 
sägs?” frågade Dexter.

”Ensam?” utbrast Max. ”Men ni, då?”
”Ja, men det är ju det som är själva poängen. Du, som 

är en liten mus blir ju inte upptäckt på samma sätt som 
vi”, suckade Dexter. ”Om vi går dit in blir vi upptäckta 
med en gång, och det får inte hända, för då …”, fortsatte 
Dexter men hejdade sig själv. Han fick inte röja deras 
hemlighet, inte ens för Max.

”För då – vad då?” frågade Max.
”Eh … jo … äsch, det är ingenting”, sa Dexter.
”Vadå, menar du Afrikaresan med ubåten?” frågade 

Tomas.
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”Åh, din dumskalle!” sa Dexter och sparkade till 
Tomas på benet. ”Varför avslöjar du det? INGEN får veta  
det!”

”Aaaj! varför bits du igen?” skrek Dexter och stirrade 
på Max som återigen satt sina glänsande vita muständer 
i Dexters fot.

”Du får inte sparka honom så där. Han är ju snäll!” 
sa Max och fnös åt Dexter. ”Förresten tänker jag följa 
med er till Afrika!”

”Vad? Nej, det ska du …”, sa Dexter, men Max var 
redan på väg in till datacentralen.

 
*

Elsa och Manuela höll just på att somna, när Pipaluk 
satte radion på hög volym, efter närmare två och en halv 
timmes ryckig, vinglig helikopterkörning i mörkret. När 
han nu äntligen började köra normalt, det vill säga rakt, 
och de kunde slappna av lite grann, var det därför extra 
besvärande att bli störda av den starka musiken.

”Eeh, vad gör du? Vi försöker sova här!” sa Manuela.
”Den sista halvtimmen är alltid svårast. Jag måste ha 

hög musik på för att inte somna själv”, svarade Pipaluk. 
”Eftersom jag antar att ni vill komma fram levande, så ni 
får nog stå ut med det.”

Plötsligt var både Elsa och Manuela klarvakna och satt 
som på nålar och tittade ut genom helikopterfönstren. De 
iakttog Pipaluk noggrant för att säkerställa att han inte 
somnade bakom spakarna.

”Om vi inte överlever, vill jag att du ska veta en sak”, 
sa Manuela.

”Äsch, det är klart att vi överlever! Vad är det du säger 
för dumheter?” svarade Elsa.

”Tänk inte på att du har varit en dålig mamma för 
Dexter. Han älskar dig väldigt mycket och du har gjort 
ditt bästa”, sa Manuela.

Elsa fick tårar i ögonen.
”Tack, Manuela, det betyder mycket för mig att du sä-

ger så, men nu ska det bli annorlunda. Nu ska jag ta hand 
om Dexter och få ordning på allting”, sa hon och fick 
något målmedvetet i blicken.

Den sista halvtimmen innan Pipaluks helikopter anlän-
de till specialmottagningen på Svalbard pratade Elsa och 
Manuela om hur mycket de tyckte om och uppskattade 
varandra. Men när helikoptern landande och de förstod 
att de överlevt, övergick de till vardagliga samtalsämnen 
och normal samtalston igen.

Det är konstigt hur annorlunda man kan agera, när 
man inte vet om man får behålla livet eller inte. Då blir 
vissa saker viktigare än andra.

”Var är vi någonstans?” frågade Elsa och gäspade.
”På Svalbard förstås”, svarade Pipaluk och spände 

av sig säkerhetsbältet. ”Nu måste vi ta hand om lilla 
vovven.”

”Är det långt till Björnön?” frågade Elsa.
”Nej, det tar bara drygt en timme med helikoptern”, 

svarade Pipaluk, som var van vid de långa avstånden på 
närmare 100 mil mellan Tromsö och Svalbard.

”Vi måste ta oss dit imorgon bitti, så tidigt som möj-
ligt!” sa Elsa.

”Ja, ja … men först ska jag ta hand om vovven här”, 
suckade Pipaluk. Alla bara tänker på sig själva, ingen tän-
ker på vovven …

”Min lille son Dexter är där, och jag måste hjälpa ho-
nom”, sa Elsa, men Pipaluk hörde ingenting, för han var 
redan halvvägs på väg in till sin mottagning.
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”Elsa, hjälp mig att bära in Obelix, han är jättetung!” 
sa Manuela. ”Jag tror han sover.”

Det var knappt så att Elsa och Manuela orkade bära 
in Obelix. För när hundar eller människor sover blir de 
jättetunga. De känns nästan dubbelt så tunga som när de 
är vakna.

”Här, lägg vovven på den här!” sa Pipaluk, och kom 
dragande på en rullbår.

*

Inne vid datacentralen spetsade Max sina öron och lyss-
nade spänt på den mystiska personen, som gick fram och 
tillbaka och pratade oavbrutet i telefon.

”Ubåten åker imorgon … 40 stycken … Ja, Afrika 
… Vad? … Ja … Okej … Har han lyckats? … Osyn-
lighetsbältet? … Är det sant?”

Och så höll personen på länge, länge, tills Max till 
slut inte orkade lyssna mer utan gäspade och gick ut till 
Dexter och Tomas igen.

”Nå, vem är det, och vad sa han?” frågade Dexter.
”För det första är det inte en han, det är en hon, och jag 

förstår ingenting för hon pratar hela tiden och berättar 
allt som händer och kommer att hända här vid Örnnästet. 
Jag visste inte att doktor Örn hade släktingar. För det är 
väl sånt man pratar med sin familj, vänner och släktingar 
om? Vem skulle annars vilja lyssna på sånt?” sa Max.

Dexter hoppade till och det gick kalla kårar och rys-
ningar längs hela hans kropp.

”Är du säker?” frågade Dexter och stirrade med stora 
ögon på Max.

”Ja, ja, men det är väl ingenting konstigt?” svarade 
Max. ”Får man inte prata med sina släktingar, eller?”

”Vad exakt pratade hon om?” frågade Dexter. Och 
Max återberättade allt han hört.

”Doktor Örn … det är doktor Örn som är spionen!” 
utbrast Dexter förskräckt.

”Schhh!” sa Tomas. ”Hon kan ju höra oss!”
”Det är hon som är spionen, som alla pratar om! Hon 

pratar säkert med Kostroff och berättar allt för honom 
om vad som händer här”, sa Dexter och knöt ilsket sina 
nävar.

”Vad ska vi göra?” frågade Tomas.
”Vi måste varna morfar!” svarade Dexter.
”Ja, men han sover ju nu, och om vi väcker honom 

kommer han att ställa massor av frågor och säkert miss-
tänka någonting”, sa Tomas.

”Du har rätt! Vi får skriva ett brev till honom”, sa 
Dexter och tittade på klockan. Den var två på natten.

Plötsligt släcktes lampan i datacentralen och doktor 
Örn öppnade dörren.

Dexter och Tomas gömde sig blixtsnabbt bakom några 
stora lådor.

Doktor Örn stängde dörren, såg sig omkring och skyn-
dade sig iväg. Det blev helt mörkt i hangaren, så när som 
på ledljusen längs med kajen, där ubåten låg och väntade 
på att få påbörja sin långa undervattensresa till Afrika. 

*

Eftersom Pipaluk aldrig botat en osynlig schäferhund ti-
digare (ingen annan osynlig hund heller, för den delen) 
tog det lite extra tid för honom.

Pipaluks specialmottagning var den stökigaste plats 
Manuela någonsin sett, så trots att hon var dödstrött 
satte hon igång att damma och städa. Pipaluk började 
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nysa av allt damm och skrek: ”Nej, nej, vad gör du! Jag 
VILL ha det så här! Om du flyttar mina saker hittar jag 
ju ingenting sen!”

”Men hur kan du hitta någonting i den här röran?” 
frågade Manuela.

”Röran? Det är så här jag alltid haft det och alltid vill 
att det ska vara. Jag hittar mina saker, för att jag vet var 
allt ligger!” svarade Pipaluk. ”Kan du brygga kaffe och 
värma kanelbullar?”

”Ja, ja”, tvekade Manuela och la ifrån sig dammtrasan, 
som egentligen visade sig vara Pipaluks gamla kalsonger, 
men det var alldeles för sent och mörkt för att lägga mär-
ke till sådana detaljer. ”Men var har du bullarna någon-
stans, då?”

”I frysen förstås! Och kaffebryggaren är redan prepa-
rerad för åtta koppar kaffe!” svarade Pipaluk.

”Åtta koppar? Men dricker du verkligen så mycket 
kaffe, och så här sent?” frågade Manuela.

”Ja, ja, det måste jag, annars somnar jag direkt. Inga 
mer frågor nu. Jag måste ta hand om vovven. Kan du 
bara ordna mina bullar, fem stycken, annars kan jag inte 
jobba!” svarade Pipaluk.

Frysen, mikron och kaffebryggaren var några saker som 
utmärkte sig i interiören vid Pipaluks mottagning, kanske 
för att de var så frekvent och effektivt använda. De stod 
precis i mitten av det stora undersöknings rummet, vilket 
underlättade Manuelas arbete.

Efter bara fem minuter bar hon in en bricka med kaffe 
och bullar till Pipaluk. Manuela förväntade sig ett tack, 
men i stället svepte Pipaluk bara kaffekoppen i en enda 
klunk och satte i sig tre kanelbullar på raken.

”Mer kaffe …”, sa han och smaskade i sig de två 
sista bullarna. Manuela hade aldrig sett på maken till 

glupskhet, men just nu brydde hon sig inte om det. Hon 
ville bara att Obelix skulle bli frisk, så att de kunde åka 
till Carl-Gustav och packa upp sina väskor med alla fina 
nya kläder som hon köpt på flygplatsen.

Efter cirka en timme, när både Elsa och Manuela hade 
somnat i varsin fåtölj i Pipaluks väntrum, började Obelix 
skälla och springa omkring som en galning, tills han hade 
vält ner nästan varenda sak på hela mottagningen.

Pipaluk hade än en gång lyckats med det omöjliga 
och Obelix var nu frisk som en nötkärna, och kanske till 
och med lite för frisk. Biverkningen av Pipaluks mirakel-
medicin innebar nämligen 24 timmars hyperaktivitet, det 
vill säga att man blev överaktiv under ett helt dygn, när 
man tagit medicinen.

”Vad, ööh … vad … vad är det som händer?” frågade 
Elsa, och vaknade med ett ryck.

”Obelix! Obelix! Är det du?” ropade Manuela lyckligt. 
”Är han frisk nu?”

”Ja, ja …”, sa Pipaluk självklart, ”… men han måste 
vara i karantän 24 timmar på grund av överaktivitet. Ni 
får stanna här så länge. Vi åker till Björnön i övermorgon.”

”Nej, nej! Du förstår inte! Min son, Dexter, är i fara! 
Jag måste dit och ta hand om honom!” sa Elsa förtvivlat.

”Åh, Obelix, Obelix!” sa Manuela och kramade sin 
älskade hund. Han slickade henne i ansiktet och hoppade 
upp och ner och fram och tillbaka och skällde oavbrutet. 
”Ha, ha, ha … nej, men sluta nu, din tokstolle!” skrattade 
hon och försökte göra sig fri från hans slickningar.

”Nej, det är för stor risk. Hunden kan inte flyga. Det 
skulle riskera säkerheten ombord med en hyperaktiv 
osynlig hund!” sa Pipaluk.

Risk? tänkte Elsa. Efter galenskapsresan från Tromsö 
till Svalbard, var allt annat som ”en promenad i parken” 
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för henne. ”Vi åker imorgon bitti!” sa Elsa och la en bunt 
sedlar på bordet. ”Och om någonting går snett betalar vi 
dig extra för det!”

Pipaluk tittade på sedelbunten och satte den åttonde 
koppen kaffe i halsen och började hosta.

”Var har ni fått så mycket pengar ifrån?”
”Det spelar ingen roll. Gör bara som vi säger nu” sva-

rade Elsa.
I Pipaluks värld var det inte många som hade särskilt 

gott om pengar, men behoven var enorma. Han behövde 
egentligen en ny helikopter, och så drömde han om en 
större mottagning, där han kunde ta emot fler patienter. 

Han tog därför sedelbunten och stoppade den i fickan 
och sa, lydigt som en skolpojke:

”Vi åker tidigt imorgon bitti till Björnön!”
 

55. Äventyret börjar
”nej, jag ska följa med!” skrek Max, och trots att man 
säger att djur inte kan gråta, så kunde man skymta en 
liten tår i hans små musögon.

”Nej, det kommer aldrig på fråga”, sa Dexter bestämt.
”Nu beter du dig ju precis som din morfar!” sa Tomas. 

”Varför kan inte Max följa med? Vem är du att bestäm-
ma det?”

”Åh, sluta nu Tomas! Vi kan väl inte ta ansvar för ho-
nom, heller? Tänk om det händer något med honom. Och 
han har ju familj och allt. Hur ska det gå för dem?”

Men Max fortsatte att tjata.
Han berättade om sin äventyrslystnad och sina dröm-

mar, och plötsligt förstod Dexter att han faktiskt behand-
lade Max precis på samma sätt som morfar behandlat 
honom tidigare. 

Och så fort Dexter insåg det, accepterade han omedel-
bart Max önskemål och bad om ursäkt.

”Förlåt, jag ville bara ditt bästa, eller det jag trodde 
var ditt bästa. Men nu har jag förstått att du vill åka lika 
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mycket som vi.” Dexter funderade på hur märkligt det 
var att vuxna hela tiden skulle ”veta det bästa” för sina 
barn.

”Vi ber Maria ta hand om din familj medan vi är bor-
ta!” sa Dexter, när de gick mot ubåten.

”Tack!” sa Max och log. ”Ni kommer inte att ångra 
er!” Men han undrade samtidigt om Maria verkligen 
skulle klara av det, hon var ju fortfarande rädd för möss.

”Vad mycket saker!” sa Max när de kom in i ubåten 
och såg alla lådor och all packning som Vithattarna för-
berett för den långa resan och vistelsen vid fronten.

”Här finns ju precis allting!” sa Tomas och gick om-
kring och undersökte lådorna.

”Ja, men glöm inte våra egna saker också! Kom så 
bär vi in dem!” sa Dexter, varpå Tomas stoppade Max 
i bröstfickan och hjälpte Dexter att lasta in sakerna de 
gömt undan under kvällen. När de var klara satte de sig 
inne i ubåten och pustade ut.

”Jag tror det är dags nu”, sa Dexter och tittade på 
klockan. Den var nästan tre.

”Minns du hur man gör?” frågade Tomas.
”Minns? Vad menar du? Jag har ju aldrig kört den här 

ubåten förut!” svarade Dexter.
”Åh, jag tänkte att du kanske provade simulatorn vid 

universitetet”, sa Tomas. ”Det var en exakt kopia av 
Valen 1! Jag gjorde det, och det var jätteenkelt. Jag kör 
gärna!”

”Men är du helt säker på att du klarar det? Det är ju 
ingen simulator, det här är på riktigt! Om du gör bort 
dig, kommer vi inte att komma iväg till Afrika, och då 
får du aldrig träffa dina föräldrar”, sa Dexter och för-
sökte låta vuxen och barsk. Tomas blev genast allvarlig 
och bekymrad.

Dexter förstod genast att han hade varit för hård mot 
Tomas och ångrade sig: ”Förlåt! Jag menade inte så, jag 
menar bara … var försiktig, okej?”

”Ja ... jag är alltid försiktig”, sa Tomas med en klump i 
halsen. Han kände det tunga ansvaret som vilade på hans 
axlar. 

Dexter satte sig ner för att skriva två brev:
1. Ett varningsbrev till morfar och
2. Ett brev till Maria angående Max familj.

Kära morfar!

Lova att inte bli arg på mig för att jag åkte iväg med Tomas 
till Afrika. Du lovade ju faktiskt att jag fick åka. jag blev 
jätteledsen när du sa att Vithattarna skulle åka.

Allt kommer att ordna sig – du kan lita på mig! Jag och 
Tomas kommer göra ett jättebra jobb. Vi ska bara träffa 
Tomas föräldrar, sen ska vi stoppa den där Ubbe-Tutte.

OBS! Doktor Örn är spionen. Max hörde henne prata i telefon i 
datacentralen. Hon berättade allt som händer vid Örnnästet! 
Jag tror hon pratade med Kostroff. Du måste avslöja henne!

Vi ringer när vi är framme!

M v h,
Dexter Olsson

Dexter läste brevet flera gånger och kände sig ganska 
nöjd. Han vek ihop det två gånger och skrev ”Till morfar 
från Dexter” på det och stoppade det i fickan.

Sen var det dags för det andra brevet, till Maria:
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Hej Maria!

Det här är Dexter. Jag undrar bara om du kan se till att 
musen Max familj, ja, du vet musen som bor i köket, får lite 
extra mat då och då, för Max bestämde sig för att åka med 
mig och Tomas till Afrika. Det vore jättesnällt!

Hälsa Rex från mig och Tomas.
Vi kommer sakna din goda mat!

M v h
Dexter Olsson

Dexter hade lärt sig i skolan att man skrev så där, ”M v 
h”, Med vänlig hälsning, och det kändes extra vuxet att 
göra det. Dexter vek ihop brevet och skrev ”Till Maria” 
på det.

”Vänta med Max här medan jag springer och lämnar 
breven!” sa Dexter och sprang ut i den mörka hangaren. 
Han ville inte ta enhjulingsmotorcykeln, det skulle väsnas 
för mycket. Det tog därför ganska lång tid, och Dexter 
var genomsvettig när han stack brevet under morfars 
dörr och rusade vidare mot köket.

Dexter drog en lättnadens suck när han såg att det var 
släckt i köket. Men just när han hade gått in och skulle 
lämna brevet på köksbänken, hördes fotsteg i matsalen! 
Ååh, typiskt!! tänkte han och ställde sig blixtsnabbt bak-
om ett skåp. Och in i köket klev Maria …

Hon tände genast lampan och började fixa och dona. 
Hon nynnade och trallade och tog god tid på sig. Dexter 
tittade på klockan. Det var bråttom nu. Den var över tre, 
och han visste att några Vithattar kunde vara uppe redan 
klockan fyra–halvfem på morgonen. 

Men så till slut, efter en lång stund som kändes som en 
hel evighet, hade Maria ätit upp sin nattmacka, släckte 
lampan och lämnade köket. Dexter väntade en stund inn-
an han klev fram.

Han la brevet till Maria fint och prydligt på köks-
bänken. Innan han gick tog han också fram en brödbit 
och en bit ost från kylen och la dem vid musboet.

”Lycka till nu! Det kommer gå bra ska du se, lilla mus-
mamman”, viskade Dexter och lämnade köket.

När han kom tillbaka till ubåten var motorn i full gång, 
och Tomas väntade nervöst vid kajen.

”Var har du varit? Det är ju jättesent. Vithattarna kan 
vakna när som helst! Vi måste åka med en gång!” sa Tomas.

”Jag fick problem med Maria i köket …”
”Vad, såg hon dig?” frågade Tomas chockat.
”Nej, jag gömde mig men jag var ju tvungen att vän-

ta på henne. Är vi klara för avfärd? Funkar allt som det 
ska?”

”Ja, jag hoppas det, jag har i alla fall gjort precis som 
de visade på universitetets simulator”, sa Tomas.

”Okej, då åker vi!” sa Dexter och klev ombord.
Tomas lossade förtöjningarna och drog in landgången. 

Det var precis som om Dexter var kapten och Tomas 
styrman.

”Har vi stängt alla fönster så det inte kommer in något 
vatten när vi sjunker?” frågade Dexter.

”Ja, ja, det görs automatiskt här”, sa Tomas belåtet och 
pekade på instrumentpanelen framför sig där han satt. 
”När man trycker på den här röda knappen stängs alla 
ventiler och lufttrycket inne i ubåten regleras när vi sjun-
ker ner i vattnet.”

Nu började ubåten brumma och darra, och sakta rörde 
den sig mot grottan som gick ut mot havet.
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”Det funkar!” ropade Dexter.
”Ja, det är väl självklart, när det är jag som kör!” sa 

Tomas självsäkert. Men han pustade ut och torkade bort 
svetten från pannan i smyg, för det hade varit allt annat 
än lätt.

Max nickade nöjt där han satt i Tomas bröstficka.

*

Det blev inte många timmars sömn för Elsa och Manuela, 
eftersom Obelix sprang omkring och skällde och var pig-
gare än han någonsin varit under hela sitt hundliv. Han 
visste inte var han skulle göra av all sin energi.

Elsa tittade på klockan. Fyra? Åh, nej! tänkte hon och 
la huvudet på kudden igen. Men så fort hon la sig, fick 
hon en stor slickning rakt i ansiktet av Obelix.

”Åh, jag orkar inte mer … Manuela?” viskade hon. 
”Är du vaken?” Men Manuela låg och snarkade sött som 
aldrig förr. Pipaluk satt och sov i helikoptern utanför, 
antagligen för att undvika att bli väckt av Obelix stup i 
kvarten.

Plötsligt fick Elsa en sån där känsla i magen, som man 
kan få ibland. Hon kände instinktivt att de måste till 
Björnön NU. Hon kunde inte vänta längre. ”Manuela, 
vakna!” ropade Elsa och ruskade om henne.

Obelix verkade tycka om det, för han började skälla 
ännu mer och hoppade upp på Manuelas mage, varpå 
hon genast satte sig upp och hostade och slog ut klar-
vaket med armarna.

”Vad? Vad är det frågan om?” ropade hon och gnug-
gade sig i ögonen.

”Jag kan inte sova. Vi måste ta oss till Björnön så 
snart som möjligt. Jag måste till Dexter. Vi får sova när 

vi kommer fram!” sa Elsa och gick ut till helikoptern för 
att väcka Pipaluk.

Såväl Manuela som Pipaluk var skeptiska inför Elsas 
idé, men hon gav sig inte. Den enda som var glad av att 
alla äntligen var vakna var Obelix, som skuttade omkring 
och skällde som en liten valp.

Inom kort satt allihop i helikoptern på väg mot Björnön. 
Manuela somnade direkt och vaknade inte ens av 

Pipaluks starka radiomusik.
Elsa var klarvaken och tänkte på hur härligt det skulle 

bli att få träffa Dexter. 
Obelix snurrade konstant runt och jagade sin egen 

svans. 
”Tack för att du botade Obelix!” sa Elsa till Pipaluk 

och klappade Obelix, som slickade hennes hand. Obelix 
verkade nu ha accepterat Elsa som sin extramatte.

”Åh, det är bara mitt jobb”, svarade Pipaluk och ver-
kade oberörd, men innerst inne blev han upprymd och 
glad. Det var ju alldeles för sällan man fick beröm nuför-
tiden. Alla klagade mest.

”Det ska bli så härligt att få träffa Dexter”, sa Elsa och 
suckade fridfullt.

”Jag botade nyligen hans morfar”, sa Pipaluk.
”Vad?! Vad menar du?? Har du botat Carl-Gustav? 

När då? Varför var han sjuk?” sa Elsa och blev plötsligt 
upprörd.

”Han var mycket sjuk, och inget annat än mitt star-
kaste stinkpulver hjälpte”, sa Pipaluk och log stolt.

”Men hur mår han nu? Träffade du Dexter, min son?”
”Ja, ja, och den där apan och musen som kunde pra-

ta”, svarade Pipaluk.
Men då tystnade Elsa och förstod genast att Pipaluk 

VAR en riktig knäppgök. Hon tyckte synd om honom 
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och bytte samtalsämne. ”Fint väder idag”, sa hon och 
tittade ut genom helikopterfönstret, men det var kolsvart 
och man såg absolut ingenting.

Knäppis! tänkte Pipaluk och tyckte synd om Elsa. Man 
blir säkert sån när man varit borta från sina barn för 
länge. Och av just den anledningen hade ju Pipaluk inga 
egna barn. Det räckte med djuren. Och han hade ju så 
mycket att göra hela tiden, så hur skulle han ha tid att ta 
hand om några barn då också?

Men Pipaluk hade aldrig lärt känna några sådana barn 
som Dexter, som ville allt annat än att någon skulle ta 
hand om dem. Och därför föll han offer för samma miss-
förstånd, som många andra vuxna, vilka felaktigt tror 
att barn är beroende av vuxenvärlden och inte klarar sig 
själva.

*

I Hell Bourg gjorde Ubu-Tutu allt han kunde för att bli 
synlig igen. Kostroff var ursinnig, där han satt i luft skeppet 
och försökte övertala Ubu-Tutu att massproducera osyn-
lighetsbältet de rådande omständigheterna till trots.

”Det spelar ingen roll, säger jag!! Svarthattarna 
BEHÖVER inte bli synliga igen. Vad spelar det för roll? 
Jag producerar bara nya! Om du inte lyder order nu,  
så … så …”, skrek Kostroff.

”Ja, vadå?” svarade Ubu-Tutu kallt och funderade på 
om Kostroff kunde föreställa sig hur det känns att vara 
osynlig och inte kunna bli synlig igen. Det var det nog 
bara Obelix som kunde förstå …

”Då får du ingen ledande position i Nya Världen. 
Jag avsätter dig och ger dig livstids fängelse för arbets-
vägran”, sa Kostroff.

”Men hur ska du hitta mig då? Jag är ju osynlig!” hå-
nades Ubu-Tutu och kände att det faktiskt var han som 
hade kontrollen nu.

”Du kanske skrattar nu, men vänta bara tills jag får 
tag i din familj! Gör du något dumt så kan du vara säker 
på att de får det hett om öronen”, fräste Kostroff.

Ubu-Tutu tänkte på sin familj och blev sorgsen när 
han insåg att hans fru och barn kanske aldrig mer skul-
le få se honom. Då var ju allt annat bara meningslöst. 
Varför skulle han då hjälpa Kostroff över huvud taget?

Ubu-Tutu kände hur hans hjärta blev tungt och han 
drabbades plötsligt av en stark olustkänsla som spred 
sig snabbt genom hela hans kropp.

Han ville verkligen INTE lyda Kostroff! För det för-
sta tyckte han synd om Svarthattarna, och för det andra 
kunde han inte fokusera på något annat än att försöka 
bli synlig och få återse sin familj igen.

Även om han skulle bli tvungen att utlämna sig 
själv till Motståndsrörelsen för att bli synlig igen, så 
skulle han nog göra det! Han tänkte inte sluta sitt liv 
som ”den misslyckade forskaren som blev osynlig och 
försvann”.

*

Poliserna som flydde från Kostroffs supersoldater vid 
Björnön, hade – för att undvika att bli av med jobbet och 
hamna i tidningen som de ”galna poliserna” – spridit ett 
rykte om att ”allt var i sin ordning” och att det bara var 
frågan om falskt alarm. Och alla visste ju att det som stod 
på tidningarnas löpsedlar var sant, nämligen:

CARL-GUSTAV OLSSONS FLYGANDE HUSTAK 
STÖRTADE UTANFÖR SVALBARD.
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Och det var väl inget mer med det?! Saken var utagerad. 
När poliserna fick frågor om den rymdraket som man 

nyligen sett skjutas upp från Björnön, sa de bara att ”… det 
säkert bara var någon rutinmässig internationell övning”, 
och att Svalbard var en plats med många säkerhetspolitiska 
intressen. Eller så var det helt enkelt bara en försenad nyårs-
raket …

*

Och på tal om rymdraketen, så började Svarthattarna 
känna sig riktigt hemmastadda nu. 1897 hade hittat 
ett matförråd som skulle räcka för flera års vistelse i 
rymden.

Uppe i rymden var ju livet mer kravlöst. Här kunde de 
bara sitta och spela spel och njuta av utsikten. Och äta.

”Ah, det här är livet …”, sa 1897.
”Ja, det här är i alla fall bättre än Kostroffs arbets-

läger”, sa 1950 och suckade.
”Men gör ditt drag någon gång, då!” svarade 1897 och 

tuggade på någonting sött, som han inte visste vad det 
var. Det var inte lika gott som munkar, men i rymden 
kunde man inte vara kräsen.

1897 och 1950 hade lyckats få igång en datorskärm 
med massor av spel på och nu spelade de schack med 
varandra genom att klicka på skärmen.

”Ja, ja, jag tänker. Men ditt smaskande stör mig, kan 
du inte äta med stängd mun?” svarade 1950. 

”Vad? Du fuskar!” skrek 1897.
”Nej, det är rockad! Kan du inte det draget? Det är när 

man flyttar kungen två steg mot tornet och ställer tornet 
på andra sidan kungen. Kungen och tornet byter plats för 
att kungen ska komma i säkerhet.”

Säkerhet? tänkte 1897. Typiskt kungar att vara så fega. 
De borde ut och kriga själva i stället!

*

När Pipaluks helikopter närmade sig Björnön pep plöts-
ligt Elsas telefon. ”Det är Dexter!” skrek hon överlyck-
ligt, men tystnade genast när hon såg meddelandet:

Hej mamma! Lova att inte bli arg på mig, men jag har åkt till 
Afrika i en ubåt med min vän Tomas, och vi blir nog borta ett 
tag. Men oroa dig inte. Jag klarar mig! Jag lovar att ringa 
ofta! Dexter :-)

Elsa tappade telefonen på helikoptergolvet och svimma-
de. Om det endast var på grund av chocken eller för att 
hon knappt sovit någonting är det ingen som vet. 

Pipaluk trodde att Elsa bara hade somnat och bryd-
de sig därför inte. Han tittade på klockan, den var strax 
fem. De borde vara vakna nu, tänkte han och ringde på 
Örnnästets centraltelefon.

”Hallå, hallå, Pipaluk här. Jag har några gäster med 
mig, två kvinnor och en hund. Kan ni öppna taket!”

”Ett ögonblick”, svarade doktor Örn. ”Vi väntar inga 
gäster. Jag måste kolla med C-G.” Hon klädde genast på 
sig och sprang iväg till morfar.

”Vad säger du? Pipaluk? Vad gör han här? Nej, vi vän-
tar inte besök. Får jag prata med honom”, sa morfar och 
tog telefonen.

”Ja, hallå, Carl-Gustav här! Vad är det fråga om?”
Men morfar blev helt tyst när han hörde vad Pipaluk sa.
”Vad? Nej, det menar du inte … okej … ja, ja, okej  

då … vi öppnar”, sa morfar och gav telefonen till doktor Örn.
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”Det är min … min … det är min dotter … Elsa … ja, 
Dexters mamma … hon är här …” Morfar visste inte vad 
han skulle tänka eller tro.

”Vad har du där?” frågade morfar och pekade på ett 
papper som doktor Örn höll i sin hand.

”Åh, det är bara ett papper som låg här på golvet …”
”Får jag se!” sa morfar och sträckte sig efter pappret, 

men just då ringde doktor Örns telefon igen. ”Ja, ja, okej, 
vi kommer direkt. Vithattarna är redan på plats och hjäl-
per till.”

”De har landat i hangaren!” sa doktor Örn och stop-
pade pappret i fickan.

Och inom kort tog de emot Pipaluk, som redan hun-
nit komma överens med några Vithattar om kaffe och 
kanelbullar.

”Var är de andra?” frågade morfar.
”De sover fortfarande i helikoptern”, svarade Pipaluk.
Men en som inte sov var Obelix. Han skuttade genast 

fram och hoppade upp på morfar och slickade honom rakt 
i ansiktet. Morfar blev först livrädd och höll på att ramla 
omkull i rullstolen, men strax förstod han vem det var.

”Obelix! Min gamle vän! Jag trodde aldrig att jag skul-
le få se dig igen!”

Och det var VERKLIGEN ett kärt återseende. Morfar 
hade saknat sin älsklingshund under alla dessa år, och 
Obelix hade saknat sin husse mer än någonting annat. 
För man brukar säga att hundar älskar sin husse och mat-
te mer än sig själva …

Vithattarna gav Pipaluks fikabeställning till Maria, 
som strax var på plats i köket och började ställa i ordning 
frukosten. Men när hon skulle skära upp brödet såg hon 
brevet från Dexter. Till Maria? tänkte hon och undrade 
om det kanske kunde vara något kärleksbrev från Rex.

Hon öppnade brevet och blev likblek när hon läste det. 
Om det främst var på grund av ”musinformationen” eller 
det faktum att Dexter verkade ha åkt till Afrika var dock 
oklart, men Maria rusade ut i hangaren och skyndade 
sig det snabbaste hon kunde till helikopterplattan, där 
morfar och Pipaluk stod och skrattade och pratade om 
”vovven”, Obelix.

”Carl-Gustav, Carl-Gustav! Du måste läsa det här, det 
är från Dexter!” skrek Maria.

”Ja, ja, Maria, vad är det, har det hänt någonting? 
Glöm inte att det är en stor dag idag. Vi har mycket att 
göra inför Vithattarnas avfärd till fronten”, sa morfar 
och skrattade.

Men när morfar läste brevet från Dexter tystnade 
han och blev gravallvarlig. Kan detta verkligen stämma? 
Plötsligt mindes han lappen som doktor Örn hade hittat. 
Det var exakt samma typ av papper som det Maria just 
gett honom.

”Får jag se på den där lappen du stoppade i fickan, jag 
tror den är från Dexter!” sa morfar och sträckte ut han-
den mot Doktor Örn.

”Eeh, jag vet inte var jag la den någonstans.”
”Vadå, vad menar du? Jag såg ju hur du stoppade den 

i fickan!” sa morfar bestämt.
Doktor Örns räddning kom när Elsa och Manuela yr-

vaket klev ut ur helikoptern och anslöt sig till de andra.
”Pappa!” skrek Elsa och sprang fram och omfamnade 

morfar.
”Åh, Elsa, min lilla flicka! Vad gör du här?” utbrast 

morfar och sken upp som en sol.
”Carl-Gustav! Jag är så glad att få se dig igen!” sa 

Manuela, och ställde sig på kö för att få krama morfar.
Men det blev en kortvarig glädje.
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Elsa kom ihåg Dexters sms.
”Var är Dexter?” 
Både morfar och Maria tittade uttryckslöst ner i gol-

vet. Morfar hoppades för allt i världen att detta bara var 
fantasier.

”Han ligger säkert och sover, det är ju fortfarande ti-
digt”, sa han och bad doktor Örn ge sig iväg för att väcka 
Dexter, fast han misstänkte att det som stod i Marias brev 
var sant.

”Kom nu”, sa morfar. ”Ni måste vara hungriga. Maria 
ordnar med lite frukost i matsalen.”

Men Pipaluks bullar hade vidbränts, och det var rök i 
hela köket. Musfamiljen hostade tröstlöst och drog sig så 
långt in i hålet de bara kunde. Brandlarmet hade gått, och 
snart var hela Örnnästet i gungning. Alla vaknade och 
sprang planlöst omkring.

”Vi har en nödsituation! Valen 1 är borta, Valen 1 är 
borta!” anropade Måsen i högtalarna.

”Vad är Valen 1?” frågade Elsa.
”Ubåten”, sa Maria och hällde upp kaffe till Pipaluk, 

som tjatade och gnällde om sina bullar. ”Det är ubåten 
som skulle ta Vithattarna till fronten.”

”Men då stämmer det som Dexter skrev till mig … han 
skrev att …”, sa Elsa trevande. Men innan hon hann säga 
mer dök doktor Örn upp i matsalsdörren.

”Dexter är inte kvar i sitt rum. Inte Tomas heller.”
”Han skrev att han har åkt med den där ubåten till 

Afrika”, sa Elsa.
Det blev helt tyst, men plötsligt reste sig alla hastigt 

och skyndade sig ut i hangaren. Alla utom Pipaluk, som 
satt kvar och väntade på sina bullar. 

Enhjulingsmotorcyklarna rusade iväg en efter en i rikt-
ning mot kajen. Till och med morfar kastade sig på en 

motorcykel, fast han fortfarande satt i rullstol. För när 
man är i en nödsituation får man ibland styrka och kraft 
att göra det som annars tycks vara omöjligt.

Elsa och Manuela fick igång varsin motorcykel de ock-
så. Obelix sprang efter morfar. Det här var himmelriket 
för en hyperaktiv hund!

På ett ögonblick var de framme vid kajen, där Valen 1 
var schemalagd för avfärd mot Afrika med 40 vithattar 
denna morgon.

Ett tillstånd av chock, förvirring och total panik upp-
stod nu vid den tomma kajplatsen. Då VAR det alltså 
sant. Dexter HADE lämnat dem!

”NEEEEJ!” skrek morfar och slet sitt hår. ”Varför …? 
Hur KUNDE jag vara så dum?”

Och på något annat sätt skulle man nog inte ha reage-
rat om man hade släppt iväg ett ensamt barn till andra 
sidan jordklotet tillsammans med en apa.

Elsa grät, och Manuela försökte trösta henne, samti-
digt som hon funderade på sina nya klänningar.

Måsen tittade misstänksamt på doktor Örn.
Rex försökte rädda Marias bullar i köket.
Pipaluk önskade att han kunde slippa alla ”galningar” 

och äntligen få sitt kaffe och sina bullar.
Vallax var den ende som inte oroade sig. Han visste att 

Dexter skulle klara sig …
Men det var kort sagt lite smårörigt vid Örnnästet den-

na morgon. 
Några som dock hade det lugnt och skönt just nu var:

» 1897 och 1950 som befann sig i omloppsbana runt 
jorden och 

» Dexter, tomas och Max som nu gjorde sig hemma-
stadda i ubåten.
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Och när Valen 1 lämnade Björnön, 200 meter under 
Barents havs yta, med sikte mot Afrika och Gabons dju-
pa djungler, var det med en apa som inte ville bli kallad 
för ”apa” och ett barn som inte ville bli kallat för ”barn”. 
Världen låg nu öppen som en bok med oskrivna blad för 
två orädda och äventyrslystna hjältar, och en vetgirig mus, 
vars resa bara hade börjat …
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äventyret fortsätter!

DEXTER OLSSON II
Flykten till Vulkanön

(2018)

Äventyret fortsätter
till AFRIKA!

Håll utkik på hemsida och sociala media  
för aktuella utgivningsdatum!

www.dexterolsson.se
Facebook: dexterolssonadventures

Instagram: dexter_olsson_adventures

DEXTER OLSSON III
Fångar i Luxor

(2019)

Äventyret fortsätter
till EGYPTEN!



Laga maten från Dexter-böckerna!
Marias kockskola” (hösten 2019)

I ”Marias kockskola” får du bland annat lära dig att laga morfars 
favoriträtt jambalaya, Marias pasta pomodoro och den marängsviss 
som fick Svarthattarna på fall ... Lär dig hemligheten bakom Dexters 

chokladbollar, morfars kanelbullar och mycket annat! I Marias kockskola 
presenteras även historien bakom varje maträtt.  

Ett och annat skratt blir det säkert också ...






