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ALLA I SKOLAN vet vem Sebbe är. Han är  
den stora, arga killen i 6c. Mobbaren.

Men Sebbe har en hemlighet. Han  
har ett magiskt träd som han brukar gå till.
Där glömmer han allt jobbigt som händer
i skolan och hemma. Och där möter han
Wilma och Nour, som blir hans vänner.

En dag sitter en stor skylt vid trädet.
Det står att trädet ska huggas ner. Det får  
inte hända! De måste rädda trädet. Men hur? 

Tredje delen i serien om trädets hemlighet.

Trädets         
 hemlighet

HELENA DAHLGREN        ELISABETH WIDMARK

Se e 
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Till alla som väntar på att äventyret ska börja.  
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1
Jag stod vid trädet och stirrade på 

skylten. Försökte fatta. Det stod att  

den gamla eken skulle huggas ner.  

Vårt hemliga, magiska träd. Det stack  

i ögonen och jag visste att det var tårar, 

men jag torkade inte bort dem. Wilma 

och Nour stod helt stilla bredvid mig. 

Det lät som om de också grät. 

Vad skulle vi göra?

Aldrig att det gamla trädet skulle  

få huggas ner! Det fick inte hända. För  

det var bara här vid den magiska eken 
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som jag kände mig trygg. Trädet fick 

mig att tro att allt kunde bli bättre.  

Att JAG kunde bli bättre. 

Jag var så trött på att jämt vara arg 

och slåss. Det måste finnas något annat. 

När jag upptäckte den ihåliga eken 

anade jag att något annat fanns. En 

plats utan rädsla. Inuti trädet var det 

som i en helt annan värld.  

Nu skulle den världen tas ifrån oss. 

– Vi måste stoppa dem! sa Wilma. 

– Ja, vi måste göra något, sa Nour och 

lade armen om Wilma. 

– Men vad? Vi kommer aldrig få dem 

att ändra sig, suckade jag. 

Nour och Wilma såg på mig med 

ögon som blänkte. I samma stund 

for ett märkligt sus genom den stora, 

uråldriga eken.
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– Hörde ni? sa Nour. 

Jag nickade och tittade på de tjocka 

grenarna som sträckte sig mot himlen. 

Suset var som en viskning först.  

Men sedan blev det vinande ljudet bara 

högre och högre, tills det lät som ett 

hemskt vrål och hela trädet skakade. 

Jag höll för öronen. 

Efter en kort stund var allt över, lika 

plötsligt som det hade börjat. Och det 

konstiga var att ingen annan verkade 

ha märkt något. Alla gick omkring på 

skolgården, som om inget hade hänt. 

Hur kunde de inte ha hört?

Jag tryckte händerna mot trädets 

skrovliga stam. 

– Vad ska vi göra? 
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