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Kapitel 1

 

 Timmy koncentrer ade sig. Han såg  kis ande 
på mässingsgångjärnet som han försökte skru
va fast i den komplicerade träkonstruk tionen. 

Ännu en gång vred han skruvmejseln för att försöka få 
gångjärnet på plats. Ah, där kände han hur metallspå
ren hakade i skruven. 

”Så där ja, riktigt fint.”
Han såg sig nöjt omkring efter ytterligare en skruv. 

Timmy var en katt, kanske inte helt fullvuxen ännu, 
men heller ingen kattunge. Dessutom var han ovanligt 
smart för sina unga år: beslutsam, analyserande och 
väldigt påhittig (åtminstone tyckte han det själv). Hans 
päls var glänsande askgrå och hans ögon lysande gula.  

Timmy och hans vän, minken Simon, var som vanligt 
helt uppslukade av sitt arbete uppe på vinden ovanpå 
stadens bageri. De båda vännerna hade redan tidigare 
uppfunnit en apparat som gjorde en perfekt glasyr på 
bagarens bakverk, och som betalning hade de fått an
vända det tomma rummet under taket. 
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Simon var ett år äldre än Timmy, men de hade känt 
varandra så länge de kunde minnas. De hade blivit 
vänner ute på gatan – på den tiden då ingen av dem 
hade någonstans att bo – och de hade tagit hand om 
varandra sedan dess. 

Simon var en stilig mink, åtmin stone påpekade han 
ofta det själv, och han tillbringade minst en timme om 
dagen med att kamma pälsen och göra sig snygg. Han 
hade lätt att få kontakt med flickor, och det var alltid 
någon söt minkflicka eller storögd ekorrtjej som strök 
förbi vinden för att hälsa på honom. Timmy förstod 
inte hur han bar sig åt, han önskade att lite av Simons 
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självsäkerhet skulle smitta av sig på honom också.
Den här eftermiddagen var det ovanligt varmt, så 

de hade öppnat det stora runda fönstret i sitt lilla kry
pin. Därifrån hade de en storslagen utsikt över vimlet 
i staden. Elyzandrium, som staden hette, sträckte sig 
ut över en stor dal och var inhägnad på alla sidor av 
gigantiska, skogbeklädda berg. 

Höga skyskrapor, gjorda av bambu, sköt upp mot 
himlen, och rök bolmade från tiotusentals skorstenar 
från husen mellan dem. Fordon av alla de slag träng
des på de dammiga gatorna, och himlen surrade av 
ångdrivna luftballonger och andra flygande maskiner, 
den ena konstigare än den andra.

Timmys och Simons senaste uppfinning var nästan 
klar: en maskin som kunde skala apelsiner. Det var en 
stor apparat, ihopsatt av träplankor och annat som de 
hittat i staden. Gångjärnen och fästena kom från någ
ra cyklar som de hade räddat från ett skrotupplag.

Maskinen var så stor att Timmy undrade hur de nå
gonsin skulle få ner den för trapporna. Planen var att 
sälja den till Samuel, en av frukthandlarna på torget, 
som en gång hade berättat för dem att han önskade sig 
just en sådan maskin. 

Nu kunde inte Timmy hitta gångjärnet han sökte ef
ter, och han tittade upp på Simon.

”Har du ett extra gångjärn där borta?”
Simon kastade över ett till Timmy och sa:
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”Dra inte åt det för hårt nu som du gjorde sist, så att 
pluggarna åker ur.”

Timmy log.
”De måste sitta hårt för att fjädringsmojängen ska 

fungera”, svarade han självsäkert. ”Dessutom, min 
käre minkvän, så är det din uppgift att se till att trä
pluggarna sitter som de ska.” Han tittade upp och fli
nade. ”Använd massor med lim.”

Simon muttrade något till svar, men han visste att 
Timmy hade rätt. Därför fyllde han varje hål till bred
den med lim och tryckte sedan in träpluggarna. 

”När skulle Jasper och Kasper komma tillbaka?” frå
gade Simon. ”Vi behöver något tungt för att hålla nere 
den automatiska lastaren. Så att vi kan spika i de sista 
träramarna.”

”De borde vara här när som helst. De skulle bara leta 
efter kåda till fernissan”, svarade Timmy.

Och just som han sa det kunde de höra bullrande 
steg i trappan. Bröderna Jasper och Kasper var grisar 
och helt naturligt lite överviktiga. Dessutom var de 
fantastiskt duktiga på matematik. De hade alltid med 
sig varsin anteckningsbok, så att de snabbt kunde räk
na ut svaren på svåra uppgifter. Tyvärr kom de nästan 
aldrig fram till samma svar, och därför råkade de ofta 
i luven på varandra.

Timmy och Simon hade känt grisbröderna i ett par 
år nu. De hade träffats på en utställning om uppfin
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ningar och Jasper och Kasper hade hjälpt dem med 
beräkningarna inför en ny uppfinning. De hade ge
nast blivit kompisar och nu var bröderna en viktig del 
av uppfinnarteamet. 

Timmy lyste upp när de kom in i rummet. 
”Vad bra, där är ni ju. Sätt er på den här plankan.”
Jasper och Kasper satte sig på ena halvan av maski

nens träkonstruktion. Träet jämrade sig under deras 
tyngd och Timmy skruvade snabbt och fingerfärdigt i 
den sista skruven. 



”Klart!” utropade han glatt. ”Vår automatiska apelsin   
skalarmaskin är färdig! Visst ser den väl fin ut? Nu är 
det bara fernissan kvar.” 

Timmy, Simon, Jasper och Kasper tog ett steg till
baka och beundrade stolt sitt mästerverk. 

När fernissan torkat tog sig de fyra vännerna mödo
samt nerför trappan med sin apparat. Timmy och Si
mon bar upp bakdelen, medan Jasper och Kasper bar 
den tyngre framdelen. 
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Bagarens sexåriga dotter Matilda tittade undrande 
på dem när de kom kånkande nerför trappen. Hon 
stod vid bageriets bakdörr och de fyra uppfinnarna 
lyste upp när de såg henne. Hon hade inte synts till på 
några dagar. 

”Vart ska ni med er maskin?” frågade hon nyfiket.
”Till torget på andra sidan staden”, svarade Timmy 

pustande. 
”Det hinner ni aldrig innan det blir mörkt.”
”Lyssna inte på henne, killar. Hon är ju bara en liten 

småunge”, sa Jasper.
Matilda såg sårad ut och hennes mungipor åkte ner. 

Timmy försökte snabbt komma på något snällt att säga. 
”Vilken fin klänning du har idag”, var det bästa han 

kunde komma på.
Det verkade fungera och Matilda lyste upp igen. 

Timmy log mjukt mot henne.
”Vi är bara tokiga, talande djur som uppfinner gre

jer, vet du.”
Matilda skulle just börja skratta åt detta, men då 

hände något underligt. Fastän hennes mun formades 
till ett skratt kom det inte ut ett enda ljud. Hon bara 
stod där och grimaserade och Timmy tittade förvånat 
på henne. Men så var han tvungen att återgå till bä
randet och tänkte inte mer på det som just hänt. De sa 
adjö till lilla Matilda och lyckades ta sig nerför de åter
stående trappstegen riktigt smidigt.
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Snart var de ute på den livligt trafikerade gatan. Det 
var redan sent på eftermiddagen och långa skuggor 
sträckte sig ut från husen. Elyzandriums invånare var 
på väg hem efter dagens arbete och gatorna var fulla av 
cyklar och andra fordon av olika slag. Både människ
or och djur jäktade förbi dem och tittade förundrat på 
deras stora maskin. Försiktigt ställde de ner den så att 
de kunde vila sig lite. Timmy såg på sina vänner.

”Ta igen er, killar, men inte för länge. Det är redan 
sent och gamle Samuel kanske packar ihop och läm
nar torget snart.”

”Hur mycket tror du att han kommer att betala för 
den?” frågade Simon samtidigt som han tog fram en 
fickspegel. Snabbt och vant kontrollerade han att päl
sen fortfarande låg som den skulle.

”Enligt min senaste beräkning kommer vi att få all 
den frukt vi vill ha under resten av året”, sa Jasper med 
ett stort leende. Kasper tog raskt fram sin antecknings
bok och började skriva. 

”Nja, det där stämmer nog inte riktigt”, svarade han 
med kisande ögon. ”Om vi förhandlar lite så borde vi 
kunna få med cashewnötter i den överenskommelsen 
också.”

Simon log stort så att alla kunde se hans perfekta tän
der. ”Jag älskar verkligen cashewnötter”, sa han glatt. 

Jasper spände ilsket ögonen i sin bror och höll fram 
sin anteckningsbok så att brodern kunde se hans 





12

 beräkningar. ”Nej, detta stämmer icke! Titta på den 
här algoritmen. Blir det någonting utöver så blir det 
mandlar. Se här.”

”Cashewnötter”, vidhöll Kasper, säker på sin sak.
”Mandlar!” sa Jasper argt.
I nästa stund var de två grisarna i luven på var andra. 

Anteckningsböckerna for all världens väg, och de själ
va rullade runt på gatan och brottades och slogs. 

”Cashewnötter!”
”Mandlar!”
De andra tittade uppgivet på 

medan de båda grisbröderna for runt 
så att damm och grus sprätte omkring dem. 

”Hörni!” Timmy himlade med ögonen. ”Sluta! Vi är 
redan sena!” Han lyckades med lite möda få isär dem.

”Cashewnötter eller mandlar, det låter ganska bra 
vilket som! Vår lön för mödan. Kom igen nu, vi 

har inte tid att bråka. Nu ser vi till att få det 
här gjort.” 

Efter ytterligare några nyp och knuf
far lugnade Jasper och Kasper strax ner sig. 

Timmy suckade, böjde sig ner och tog ett stadigt 
tag i maskinen. Simon gjorde detsamma och slutligen 
även de båda grisbröderna. De vandrade vidare.

Svettiga och trötta satte vännerna en stund senare för
siktigt ner sin maskin på de dammiga kullerstenarna. 
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De hade fortfarande en bra bit att gå om de skulle hål
la sig till de stora, säkrare gatorna.

Då fick Timmy en idé.
”Om vi genar genom gränderna så sparar vi jätte

mycket tid.”
Precis där de stod kunde de se in i en av dessa grän

der. Den smala öppningen såg mörk och övergiven ut. 
Simon var den som protesterade först.

”Det är för riskabelt. Ärligt talat, vi skulle lätt kunna 
förvandlas till mellanmål om vi stötte på fel slags folk. 
Lärde du dig ingenting på gatan?”

”Ja, Timmy, är det verkligen en så bra idé”, sa Kasper 
oroligt. ”Det blir snart mörkt, och ja … vi är ganska 
små, och vi är uppfinnare … eller snarare nördar kan
ske. Inte tuffa alls.”

Alla visste att det var sant.
”Men det är ju så mycket längre att gå tillbaka”, envi

sades Timmy.
Egentligen visste han att det kanske inte var världens 

bästa idé, men samtidigt ville han så gärna sälja maski
nen till Samuel idag. Gratis frukt i ett år! Och kanske 
cashewnötter eller mandlar också. Och de var ju ändå 
fyra stycken som alla var både snabbtänkta och påhit
tiga. Vad kunde egentligen hända?

Jasper började räkna i huvudet.
”Om vi utgår från de parametrar vi har nu så blir ris

ken noll komma fyra på richterskalan.”
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”Noll komma tre faktiskt”, sa Kasper. 
Jasper mörknade och drog fram sin antecknings

bok. Timmy suckade. Inte nu igen.
”Noll komma tre eller noll komma fyra, det spelar 

ingen roll”, sa han och log mot dem. ”Det låter väl inte 
så farligt? Kom igen nu, killar, vi tar oss igenom de här 
gränderna hur snabbt som helst.”

Och så var det bestämt. Tillsammans stapplade de in 
i de mörka gränderna bärande på den tunga apelsin
skalarmaskinen.

Det dröjde inte länge förrän gränderna började smal
na av och sorlet från gatan försvann. De kunde snart 
bara se en strimma blå himmel ovanför sig, en himmel 
som bara blev mörkare och mörkare. 

Under Timmys ledning tog de sig djupare in bland 
de vindlande gränderna. Simon hade för länge sedan 
tappat räkningen på hur många gånger de svängt åt 
olika håll och han hoppades verkligen att Timmy  visste 
vad han gjorde. 

Plötsligt föll en stor, mörk skugga över dem. De fyra 
vännerna stannade tvärt och tittade upp.

”Ni tror att ni är smarta, eller? Men ni är bara ett 
gäng töntar. Och dessutom är ni alldeles för långt 
hem ifrån”, sa en grov röst.

Framför dem, mitt på vägen, stod en av Gribbelkusi
nerna. Gribblarna var vildsvin. De var långa och stora 
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och hade breda nackar. Timmy hade hört att de var 
riktigt elaka killar. De var inte särskilt smarta, men det 
de saknade innanför skallen tog de igen i muskler. Det 
var ingen som visste exakt hur många de var, för de såg 
alla ungefär likadana ut. Gribblarna var ökända för att 
stjäla saker. Vissa sa att de till och med hade kidnappat 
små barn.

Ytterligare två kusiner kom nu fram ur mörkret och 
ställde sig framför de fyra vännerna. På så sätt block
erade de alla möjligheter att fly.

”Vad är det ni har där?” sa den störste av dem.
”Ser ut som någonting vi skulle behöva”, sa en annan.
”Det är ingenting”, lyckades Timmy klämma fram. 

”Inget som är av något som helst värde i alla fall.”
”Då har ni inget emot att vi tar den då?”
Timmy försökte vara modig.
”Jo, det har vi faktiskt.” Han höll upp ena tassen. 

”Det vore inte rätt! Vi byggde den och då kan ni inte 
bara ta den.”

”Hör på den, va!”
Kusinerna skrattade.
”Du är bra modig du, lille kissen. Men flytta på dig 

nu, så att vi kan ta det som egentligen tillhör er.”
Mera skratt.
De fyra vännerna förstod att spelet var förlorat. Först 

stod de bara där och tittade oroligt på varandra. Ytter
ligare två av Gribbelkusinerna dök upp ur skuggorna. 
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De var omringade. 
Jasper och Kasper gav upp 

först. De släppte sin ände av 
maskinen, och den föll till 
marken med ett brak. Sedan 
sprang de in i en liten dörr
öppning så snabbt att de tröga 
vildsvinen inte hann reagera.

Timmy och Simon höll fortfarande upp 
sin ände av vagnen. De såg på varandra och 
deras blickar möttes i tyst samförstånd. I nästa 
sekund rusade Simon åt sidan och lyckades slin
ka förbi två av kusinerna. Hans vän försökte följa efter, 
men en av Gribblarna hann precis ta ett steg framåt 
och blockera vägen. Timmy vände sig blixtsnabbt om 
med kattreflexerna på helspänn. Två av vildsvinen kom 
emot honom med vevande armar. Han hade ingen
stans att ta vägen.

”Ta honom!”
I nästa ögonblick tog Timmy ett skutt rakt upp. Han 

lyckades få tag i en fönsterkarm och drog sig uppåt 
med all kraft. Gribblarna brölade och slog efter ho
nom. Klorna hittade hål och sprickor att få fäste i, och 
snabbare än blixten klöste han sig uppför husfasaden.

”Kom ner, vi är inte klara med dig än!” röt vildsvins
kusinerna efter honom.

Han klättrade allt högre och spanade ner på de arga 
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vidsvinen som försökte klättra efter honom. De hasa
de genast ner igen. Eftersom de var så stora och bred
nackade var de usla klättrare. Timmy nådde till sist 
upp till taket och hävde sig över kanten. Han kunde 
höra hur Gribblarna stampade runt och vrålade efter 
honom när han sprang därifrån i ilfart. 

Den lille katten hoppade över hustak, svingade sig 
över skorstenar och tog enorma språng över gränder. 
Han sprang och sprang. Inte förrän han var helt säker 
på att Gribblarna var långt, långt bakom honom stan
nade han.

Simon, Jasper och Kasper hade sprungit in i samma 
hus. Efter att ha rusat uppför och nerför trappor, ige
nom vardagsrum och kök (ett där en mycket förvånad 
gåsfamilj satt och åt middag), tillbaka in i gränder och 
genom andra dörröppningar, stod de nu och kurade 
på en av huvudgatorna. De var andfådda och darra
de av den adrenalinkick de hade fått. Simon vände sig 
om.

”Var är Timmy?”
”Jag trodde att han var med dig”, svarade Kasper 

andfått.
”Han var ju precis bakom oss.”
Jasper kikade in i den mörka gränden som de just 

kommit ut ifrån.
”Han kommer inte.”



Alla tre kisade in i mörkret. Ingen ville gå tillbaka 
dit, inte när Gribblarna fortfarande sprang omkring 
där inne. Men Simon kände sin bäste vän.

”Han fixar det här. Det är Timmy vi pratar om. Han 
kommer alltid på något.”

De tre vännerna såg på varandra och långsamt bör
jade de gå på gatorna tillbaka mot bageriet.

Kapitel 2


