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NY I PÄRONSKOLAN

DET VAR MITT LIVS DET VAR MITT LIVS första skoldag och en 
underbar augustimorgon. Solen sken och himlen 
lyste blå. Högt däruppe gled stora, fluffiga moln. 
Dom såg ut som popcorn som någon drog över 
himlen i ett osynligt snöre. Framför oss låg 
Päronskolan. Det pirrade i mig när jag tittade på 
den. För strax skulle den bli min skola. 

Andra barn och vuxna stod på skolgården och 
pratade. Men inte jag och farmor. Nä, för hon 
ville såklart inte göra som alla andra. Vi hade gömt 
oss inuti buskarna vid cykelparkeringen för att 
spionera på skolan. Farmor tuggade geléhallon och 
var djupt koncentrerad bakom kikaren, när jag såg 
hur några började kila in i skolan. Jag drog henne 
lite i tröjkanten.

– Sambakungen! Jag kommer för sent, sa jag. 
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– Varför har du så bråttom, 
Lisbet? sa farmor. Du ska ju gå 
i skolan i tusen år! Ta lite mer 
lingonsaft istället.

Hon nickade mot saftflaskan 
som stod på marken mellan oss. Men hur skulle 
jag kunna dricka saft när magen var full av oroliga 
fjärilar? Jag drog farmor i tröjan igen.

– Är du säker på att jag inte bara kan springa in? 
Farmor sänkte kikaren och tittade strängt på mig. 
– Man går aldrig, aldrig in i ett nytt hus utan 

att spana på det först! Så gör alla hemliga agenter. 
Lika bra du lär dig med en gång!

Hon lyfte upp kikaren igen och fortsatte spana. 
Men jag tänkte på hur mycket jag längtat efter att 
börja skolan, att få egna kompisar och lära mig 
nya saker. Hela sommaren hade jag längtat! Då 
såg jag ännu ett barn springa in i skolan. Jag drog i 
farmors tröja en gång till.

– Fast … tänk om dom börjar utan mig? sa jag. 
– Äsch! Hellre lite sen än att du försvinner 

för alltid. Man vet aldrig vad som gömmer sig 
innanför dom där dörrarna, sa farmor och pekade.

Farmor hade nämligen inte längtat efter att jag 
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skulle börja skolan. Hon trodde att skolan skulle ta 
min fantasi och att jag skulle bli precis som alla andra.

– Innan du vet ordet av vill du bara äta ärtor och 
prata om multiplikationstabellen. Du kommer aldrig 
mer få rita som du vill. I skolan får du bara rita saker 
exakt som dom ser ut på riktigt. Inga fler teckningar 
med broccoli som spelar fotboll. Nä-e, 
för broccolin du ritar i skolan ligger 
inplastad och död i en grönsaks-
disk, hade hon sagt när jag frågat.

Dessutom tyckte farmor att det 
skulle bli oändligt tråkigt att vara 
hemma själv hela dagarna, medan jag var i skolan.

– Vem vet! sa farmor och pekade mot skolan. Det 
kanske ligger en vrålhungrig boaorm i klassrummet. 
En orm som inte ätit på fyra månader. Och nu 

ringlar den runt därinne med kniv, gaffel och 
dukat bord! Så kommer du in, först av alla 

barn, och luktar frukost! Vill du 
verkligen ta den risken?

Farmor spände ögonen i 
mig. Jag svarade inte. Istället 

fingrade jag lite på en pinne 
jag hittat. Farmor pillade 
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fram ett geléhallon ur håret och gömde sig bakom 
några grenar. 

– Ha inte så bråttom, Lisbet, sa hon och kastade 
in geléhallonet i munnen. Njut av din sista stund i 
frihet!

– Men … är du säker på att jag inte kommer för 
sent? sa jag och petade på farmor med pinnen.

– Klart jag är! sa farmor och smaskade på sitt 
geléhallon. Oroa dig inte. Kolla på skolan istället! 

Hon skrattade till bakom 
kikaren och la armen om mig.

– Helt sjukt. Skolan ser ju ut 
precis som ett päron!

Och när jag tittade på skolan 
flög dom oroliga fjärilarna i min mage ut och 
försvann bort i morgonsolen. Jag ryckte åt mig 
kikaren för att kolla närmare. 

Päronskolan var bullig och grön. Ja, det syntes 
faktiskt lång väg att den hette just Päronskolan. 
För ibland ser man direkt på något vad det heter. 

Så var det inte med farmor. Jag sneglade 
på henne där hon satt i buskarna. Att hon 
hette Sambakungen var nästan omöjligt att se. 
Visserligen hade hon en mantel som fladdrade ner 
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över axlarna och en kungakrona på huvudet. Men 
när hon sträckte på sig såg man pizzatröjan och 
cowboystövlarna. Och det var nog inte särskilt 
vanligt för kungar att vara klädda så. Ingen visste 
riktigt heller vad det var hon var kung över. Och 
man såg absolut inte på henne att hon var en före 
detta hemlig agent, som hade rest på massor av 
uppdrag över hela världen.

Att jag hette Lisbet syntes inte heller. Jag såg 
ju helt vanlig ut i min prickiga mjukisdress och 
leopardgympaskor. Det gick inte ens att se på 
mig att jag älskade att rita. Jag hade kunnat vara 
vem som helst där i buskarna. Jag hade lika gärna 
kunnat heta Susanne eller Holiday Pettersson.

Det prasslade till bland grenarna på marken. 
– Mimi-mjao!
Det var Sixten, vår piratkatt, som kom spring-

ande. Han hade levt åtta liv på världens sju hav 
innan han flyttade in hos oss. Så sa farmor i alla fall.

– Kul att du följde med, Sixten, sa jag och strök 
honom över ryggen. 

– Klart han hänger med! sa farmor. Han är ju 
rädd att han aldrig ska få se dig igen, nu när du 
börjar skolan.
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Sixten lyfte sitt träben 
och pekade på farmor. 

– Mijaooo-jaojao!  
Mijaooo-jaojao! sa han.

– Där hör du, sa farmor. 
Sixten håller med mig!

Fast varken hon eller jag begrep 
ett ord piratkattska, även om Sixten förstod oss.

– Hmmm, sa jag.
Sen tittade jag på henne och sa:
– Mm.
För säkerhets skull bara. För egentligen tyckte 

jag om att hålla med farmor. 
Klockan närmade sig åtta. Skolgården myllrade 

av barn med färgglada ryggsäckar. Jag hade missat 
dom första dagarna i skolan. Det var på grund av 
en ögonfrans. Ja, det låter kanske helknäppt, men 
det är faktiskt sant! 

En ögonfrans hade landat på brevet om 
skolstarten och ändrat en siffra i datumet. Så 
skolan hade börjat utan att jag vetat om det. När 
jag inte dök upp dom första dagarna hade Majlis, 
min nya lärare, ringt till oss och frågat var jag höll 
hus. Det var rätt pinsamt. Fast nu var jag här! Det 



var den sista fredagen i augusti och min första 
skoldag någonsin. I hela livet! 

– Lisbet! ropade en glad röst.
Snabbt snurrade jag runt. Det var Hanin! Med 

kort svart hår och en ryggsäck full av svävande 
svärd hoppade hon fram över trottoaren som en 
glad liten studsboll. Hanin var min bästa vän! Och 
om jag ska vara helt ärlig, var hon min enda vän. 
Det bubblade som lycklig läsk i mig när jag såg 
henne komma studsande borta vid skolgrinden.

– Hallå Lisbet! ropade hon så 
gluggen mellan framtänderna 
syntes. 

– Hej! ropade jag glatt 
och vinkade tillbaka.

– Vad gör ni i 
buskarna?

– Inget! sa farmor 
snabbt och gömde 
undan kikaren. Vi 
spionerar absolut inte på 
Päronskolan i alla fall.

Jag sprang för 
att möta Hanin. 
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Men så kom jag ihåg farmor som stod kvar inne i 
buskarna. Jag vände mig om och sa:

– Vi ses här efter skolan!
– Jaja. Här eller där. Vem vet? sa farmor 

oskyldigt.
Hon log som en liten ängel. Log hon inte lite 

för mycket? Leendet växte sig allt större. Sixten 
började jama igen och peka på farmor. Han 
pekade så mycket att hela busken gungade. Bladen 
prasslade och föll. 

– Vad menar du med här eller där? sa jag.
Farmor såg ner på sina knän. En varningslampa 

började blinka i min hjärna.
– Lisbet! Kommer du? ropade Hanin borta vid 

grinden. Vi börjar nu!
Och då kunde jag faktiskt inte stå kvar längre. 

Inte när min kompis stod och väntade på mig. När 
hela livet väntade på mig!

– Jag kommer! ropade jag. 
Sen sprang jag snabbare än alla leoparder och 

världsmästare.
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PREEECIIIS  
  HUUUR  
 DUUU VIIILL

KLASSRUMMET LUKTADEKLASSRUMMET LUKTADE suddgummin, 
blyertspennor och musik. Det lät av glada röster. 
Framme vid tavlan stod en vuxen med stort 
lockigt hår och blommig byxdress. Hon höll på 
att skriva ”on!” i ”God morgon!” när vi klev in i 
klassrummet.

– Du måste vara Lisbet! sa hon och la ner 
pennan. Det är jag som är Majlis.

Hennes röst lät mjuk som vispad grädde.
– Hej, sa jag och tittade blygt ner i golvet.
– Vi har längtat efter dig, sa Majlis.
Hon tog mig i handen sådär som vuxna brukar 

göra. Handen kändes varm och trygg. Långsamt 
lyfte jag huvudet och mötte hennes blick. Ögonen 
glittrade. När Majlis log såg man alla tänderna. 
Men hon såg inte läskig ut, som en varg eller så, 
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utan mest glad och ganska snäll. Så snart vi hälsat 
började hon rätta till frisyren stup i ett. Det var 
som om alla hårstrån på Majlis huvud försökte 
rymma, medan hon ville hålla dom på plats. 

– Kom, sa Hanin. Du har bänken bredvid 
min, vi sitter där borta!

Hon tog mig i handen och i ett vips 
var vi där. Det stod ”Hanin” i bubbliga 
lila bokstäver på hennes bänk, och ”Lisbet” i 
bubbliga gula på min. Vi satte oss ner i bänkarna. 
Det var Hanin som hade ritat namnskyltarna. 
Magen kändes varm som nybakad sockerkaka när 
jag strök med fingret över mitt bubbliga namn.

Majlis harklade sig framme vid tavlan. 
– God morgon allihopa! Nu är Lisbet här. Säg 

hej till Lisbet!
– Hej, sa alla.
Det lät kul när dom sa ”hej”. Som när man 

ropar något i en tunnel och tunneln svarar samma 
sak jättemånga gånger: 

– Hej, hej, hej, HEJ, hej, hej, HEEEJ.
Alla sa sina namn, men det var svårt att komma 

ihåg dom. Någon hette Agnes, någon hette Hassan 
och någon hette Roberto. Jag hade aldrig varit i 
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ett rum med såhär många barn förut. Det skulle 
nog ta ett tag att lära sig alla nya namn.

– Vi ska börja med att rita, sa Majlis. Jag vill att 
ni ritar er själva när ni går till skolan. Hur det ser 
ut på vägen, om ni cyklar, går eller åker buss.

Fast det skulle inte jag. Jag skulle rita ett porträtt 
av mig själv när jag gjorde något jag gillade. 

– Vi andra gjorde det innan du kommit. Nu 
är det bara ditt porträtt som saknas, sa hon och 
pekade på högen med teckningar som låg borta på 
katedern. Majlis gick fram till min bänk.

Jag tog ett djupt andetag. För nu skulle jag fråga 
det där jag undrat hela sommaren. Hjärtat bultade 
allt hårdare i bröstet. Jag såg upp på Majlis, som 
lutade sig över bänken.

– Jo, eh … Får jag rita hur jag vill? sa jag. Alltså, 
fantasigrejer och så?

Att rita fantasigrejer var det bästa jag visste. 
Jag brukade rita kattungar på personalfest och 
dansande radioapparater och sånt. Hjärtat bankade 
i mig när jag tittade på Majlis. Det var som om hon 
förstod hur viktigt ritandet var för mig. Rösten 
förändrades. Läpparna rörde sig långsamt, det lät 
som i slow motion när hon sa:
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– Jaaa. Duuu 
beeestääämmer 
heeelt sjääälv 

huuur duuu viiill riiita.
Jag blundade och kramade 

bänklocket hårt. Inuti mig jublade det. Jag 
kände fyrverkerier! Ballonger! Jag hörde skratt 
och fnitter och tusen gosedjur som sjöng en fin 
sång! Långsamt öppnade jag ögonen igen.

– Preeeciiis huuur duuu viiill, sa Majlis och log.
Det här var en stor dag i mitt sjuåriga liv. Skolan 

var inte alls som farmor hade sagt. Skolan var 
underbar!

Jag tittade på det tomma pappret framför mig. 
Nu skulle jag rita mitt porträtt. Medan Hanin 
ritade en trottoar, ritade jag en båt. Längst fram i 
fören stod jag med en kaptenshatt på huvudet och 
höll hårt i ratten. Vågorna runt båten var gröna 
och jättehöga. Jag nästan hörde hur dom brusade! 
Jag ritade tomater med ögon och pyttesmå glada 
munnar. Tomaterna satt i solstolar uppe på däck 
och drack jos ur höga glas med sugrör. Dom såg 
glada ut. På mina teckningar var alla lyckliga! 
Nere i hörnet kom en ubåt farande. Det var 
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farmor och Sixten som var på väg ut på ett hemligt 
agentuppdrag. Dom tittade upp ur ubåten och 
vinkade till mig.   

– Wow, sa Hanin. Jag älskar hur du ritar.
Och jag älskar dig, tänkte jag. Men det sa jag inte. 

Istället sa jag:
– Tack, jag gör bara mitt 

bästa, och fortsatte att rita. 
Nu var teckningen nästan klar. 

Fast först ritade jag dit en flicka som 
stod bredvid mig uppe på båten. Flickan 
hade kort svart hår och bruna ögon. Och 
en glad mun, med en glugg vid ena framtanden.

– Kolla, jag sparade det viktigaste till sist. Det 
där är du, sa jag och pekade på flickan.

Hanin lutade sig över teckningen. Jag tittade 
nervöst på henne genom håret som fallit fram. 
Hon snurrade pennan i handen och såg noga på 
teckningen. Sen sa hon:

– Jag tror båten heter Frankrike.
Jag skrev ”Frankrike” på en skylt längst fram 

på båten. 
– Alla går ut på rasten, sa Majlis.
Först då upptäckte vi att vi var ensamma kvar. 
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Vi for ut ur klassrummet snabbt som galopperande 
hästar. I kapprummet var det alldeles tomt. Dom 
andra hade redan sprungit ut på skolgården för att 
leka.

Just när jag skulle ta på mig leopardskorna, 
knackade någon på min axel. 

Det kunde inte vara Majlis, för hon hade gått 
till lärarrummet. Det kunde inte vara Hanin, för 
Hanin stod framför mig. Det kunde inte vara 
ett spöke, för spöken finns inte. Så, vem var det 
egentligen?

Jag vände mig långsamt om. 
Där stod farmor.
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LJUDET AV ETT K  
  SOM FLYGER IVÄG

FARMOR RIKTIGT LYSTE FARMOR RIKTIGT LYSTE där hon stod framför oss 
i kapprummet. Stolt och rak, med manteln som 
fladdrade ner över axlarna.

– Tu-de-li-du på er! sa hon glatt och vinkade.
– Hej Sambakungen, sa Hanin och log.
Jag däremot, log inte. För jag var inte alls glad. 

Det här kunde gå precis hur som helst.
– Vi är på väg ut på rast. Vad gör du här? sa jag 

argt.
Då såg jag Sixten. Han bet tag i farmors byxben 

och försökte dra henne mot dörren.
– Sluta, Sixten! fräste farmor. Lisbet är ju 

superglad att jag är här, ser du väl! Hon älskar 
överraskningar. Eller hur, Lisbet?

– Mm, fast inte såna här överraskningar, sa jag 
och la armarna i kors. Säg nu! Varför är du här?
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Sixten stretade och drog. Men farmor rörde sig 
inte ur fläcken.

– Vad ser det ut som? Jag ska också börja skolan! 
sa hon.

– Fast du är ju 67 år, sa jag surt.
Jag tittade ut genom fönstret. Dom andra var 

ute och lekte. Majlis skulle säkert bli arg om inte vi 
också gick ut snart. Jag började ta på mig skorna.

– Inte nu längre, sa farmor och svängde på sin 
mantel.

– Va? sa jag och stannade upp.
– Inte nu längre, sa hon. Jag gav bort sexan.
– Hur då? sa jag och klev ur skorna igen. 
– Jag gav bort sexan i 67. Nu är jag sju år – 

precis som ni, sa farmor.
Hon tog några glada små danssteg. Sixten 

tappade greppet om farmors byxben. Han fräste 
till och tittade oroligt på mig. Sen sprang han ut 
genom porten.

– Vart ska han? sa Hanin och tittade efter Sixten.
– Tsss, sa farmor. Han ska säkert hem och städa. 

Typiskt piratkatter! Letar dom inte guld, vill dom 
svabba däck eller damma hyllor. Dödstråkigt! Tur 
att jag är här med er istället.
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– Men så kan du väl inte göra? 
sa jag. Ge bort en siffra, bara.

– Konstigt! För jag har just 
gjort det nämligen, sa farmor 
och snurrade runt.

– Jaha. Vem gav du den till 
då? sa jag.

– En på stan bara, sa hon och 
ryckte på axlarna.

– Jaha, sa jag, för jag visste inte 
vad jag skulle säga.

– Mäktigt! sa Hanin och tittade med stora ögon 
på farmor som dansade runt i kapprummet.

– Fast då kan du ju inte vara kung längre, sa jag. 
Kungar är inte sju år.

– Kan jag visst det! sa farmor. Kungar är hur 
gamla dom vill, för kungar bestämmer allt själva. 
Så det så!

– Wow, sa Hanin.
Hon verkade tycka att farmor var cool. Det 

tyckte inte jag. Inte nu i alla fall.
– Jaha, men du kan ändå inte vara med i skolan 

idag. För efter rasten ska vi kolla på teckningar 
vi gjort av oss själva, och du har ju inte gjort nån 
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teckning. Himla synd verkligen, men jag tror det 
är bäst att du går nu, Sambakungen.

Då slutade farmor att dansa, mitt i en piruett. 
Armarna föll ner längs sidorna. Hon tittade på mig 
med sina stora blanka farmorsögon. Underläppen 
darrade. Och helt plötsligt, från ingenstans, 
började hon gråta. Tårarna sprutade som fontäner 
ur ögonen. Ansiktet skrynklade ihop sig till ett 
pyttelitet russin.

– Aaaallt jaaaag viiill … ääär att vaaaraa dääär 
duuu ääär, Liiisbeeet, brölade farmor.

– Men Sixten då? sa jag, med armarna i kors 
igen. Tänker du lämna honom helt själv på 
dagarna?

– Haaan viiill juuu baaaraaa … stääädaaa, 
brölade farmor.

Hanin drog mig i tröjärmen och viskade:
– Det gör väl inget om Sambakungen är med? 

Hon vill ju inte vara själv.
Jag tittade på farmor. Hon stod och grät så 

axlarna skakade.
– Jag är inte själv. Jag är ensam! Det är mycket 

värre, snyftade hon.
Farmor snöt sig ljudligt i manteln. Det stänkte 
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snor på Hanins arm. Men Hanin verkade inte bry 
sig. Istället tog hon farmors stora hand i sin och 
strök henne försiktigt över handryggen.

Då kände jag mig dum. Visst att jag ville vara 
med Hanin. Visst att jag ville gå i skolan och lära 
mig nya saker. Men jag ville inte att farmor skulle 
bli såhär ledsen.

Jag slog armarna om farmors sorgsna kropp 
och höll om henne hårt. När hon svepte in mig 
i manteln och kramade mig tillbaka luktade hon 
salta tårar och geléhallon. Kroppen kändes alldeles 
varm och mjuk.

– Förlåt, viskade jag in i farmors mage. Förlåt så 
jättemycket. 

Hanin kröp in under manteln och la armarna 
om oss båda.

– Jag tycker det är spännande att du är här, 
Sambakungen! sa hon och såg upp på farmor.

– Mm, sa jag och höll med. 
För lite spännande var det faktiskt. 

Farmor torkade bort tårarna med 
kanten av sin mantel.

– Men jag har ju inte gjort 
nån teckning, snörvlade hon.
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– Äsch, det gör inget. Du är med på min teckning! 
sa jag. Du och Sixten är ute på hemligt uppdrag. 
Ni åker ubåt.

– Jag älskar ubåtar, snörvlade farmor.
– Mm, jag vet, sa jag. 
Dörren till kapprummet for upp och en massa 

klasskompisar vällde in.
– Oj. Det ringde nog in, sa Hanin.
Vi hade missat hela rasten! Jag hade inte ens hört 

skolklockan ringa, eftersom farmor brölat så högt. 
Ingen av dom andra verkade se oss. En som kanske 
hette Darya höll på att visa alla hur man gjorde 
mål i fotboll med bara hälen. Dom myllrade förbi 
oss in i klassrummet medan farmor torkade sina 
sista tårar.

– Vi börjar nu. Ska vi gå in? sa Hanin.
Det tyckte farmor var en strålande idé. 
– Jag vill ju träffa alla våra klasskompisar! sa hon 

och pillade fram några geléhallon ur frisyren.
– Tänk om Majlis säger nåt om att du är med? 

sa jag och sneglade mot klassrummet.
– Hm, sa farmor och kliade sig fundersamt på 

hakan.
Sekunderna gick. Så hoppade farmor till.



– Hörde ni? sa hon och såg sig lyckligt om.
– Hörde vadå? sa jag, för nu var kapprummet 

alldeles tomt.
– Jamen! Ljudet av ett K som flög iväg, sa farmor 

otåligt.
– Ett K? sa jag och fattade ingenting.
Men farmor såg riktigt nöjd ut och rättade till 

manteln över axlarna.
– Lisbet, fråga mig vad jag heter, sa hon.
– Fast det vet jag ju. Du heter Sambakungen, sa 

jag.
– Nä-e, inte nu längre, sa farmor. Jag fick just 

ett nytt namn.
– Vad heter du då? sa jag.
Farmor flinade. Så tog hon av sig kungakronan 

och gömde den under manteln.
– Det var K:et i Sambakungen som flög iväg. Så 

nu heter jag Sambaungen istället. Kom, vi går in!


