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en liten fluga flyger in i Toomis mun när hon kör 
genom Bladlösa allén. Hon spottar ut den och gör en 
skarp sväng till vänster vid Konservkiosken innan hon 
gasar vidare till Bagges Bageri lite längre ner på gatan. Där 
bromsar hon och stänger av motorn. Jack sitter kvar på 
flaket och slickar tassarna medan hon springer in i bageriet. 

Toomi ber om en baguette, 
tar fram två skruvar ur 
fickan, betalar och lägger 
ner brödet i ryggan. 
Sedan går hon ut till 
moppen, trampar på 
gasen och kör vidare. 
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Det är en helt vanlig dag i Tippen där Toomi bor. Alla som 
bor där vid skrothögarna jobbar med att leta upp saker 
som de kan laga och fixa. Många drömmer om att hitta 
något extra värdefullt. Några är uppfinnare och farkost
byggare. Var och varannan dag kommer stora lastbilar från 
stan och dumpar mer skrot. Högarna bara växer och växer, 
snart finns det ingen plats kvar att dumpa på. Det ligger till 
och med skrot på ängarna med bockhornsklöver. 

Toomi och Jack är på väg till en skrothög vid en liten sjö. 
Där brukar de göra fynd. Men de hinner inte så långt. När 
Toomi svänger runt kröken vid Bockwurstfabriken hoppar 
Philosofen fram mellan tistlarna. Han ställer sig mitt på 
vägen och vevar med armarna och ropar: – Stopp! Stanna! 

Toomi måste tvärbromsa för att inte köra på honom. 
– Vad gör du, Phil? säger hon. 
Hon kallar honom Phil eftersom de är vänner. 
– Jag såg den! gapar han. Jag såg den med mina egna 

ögon! Den föll ner från den Blå Himlen och jag såg den!
– Vad såg du? frågar Toomi och stänger av motorn.
– Något stort och runt, säger Phil och visar med armarna. 

Toomi tar av sig moppehjälmen och kollar på honom. 
Enligt henne är Phil är en lång man med peruk som ofta 
byter skor. Han är väldigt snäll och kan rita och bygga 
farkoster. Och han är hemskt rolig att snacka med.

– Varför har du skor med höga klackar? frågar hon. 
Phil tittar ner mot sina fötter.
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– Det här är mina cowboystövlar, säger han. De hittade 
jag igår. Väldigt snofsiga.  

Sedan pekar han upp mot smogen som hänger i stora 
smutsiga trasor över deras huvuden. Toomi följer hans 
finger med blicken. 

– Där, säger han. Det var där jag såg den!
– Vad var det du såg? frågar hon. Var det en fet kråka? 
– Jag såg den Blå Himlen, viskar Phil. Jag såg den Blå 

Himlen genom ett stort hål och något stort och runt föll 
ner genom hålet och landade här någonstans. 

Toomi skakar på huvudet. 
– Du snackar goja Phil, det finns ingen blå himmel 

längre, den försvann ju för längesen. 
– Jo, den finns, säger Phil. Jag hittar inte på, Toomi. Jag 

såg en bit av den. Den är kvar där uppe ovanför smogen. 
Han pekar uppåt igen och Toomi spanar, för hon vill 

också se den Blå Himlen, men det enda hon ser är smogen 
som hon har sett varenda dag sedan hon föddes. Den ligger 
som ett grågult lock över hela Tippen. 

– Jag ser den inte, säger hon.
– Nej, för nu är hålet borta, säger Phil.
Toomi tar fram baguetten, bryter av en bit och ger till 

honom.  
– Tack, säger han och lägger brödet i fickan. Jag har lite 

bråttom, men du kan väl hjälpa mig att leta upp den där 
saken som föll ner. Jag är rätt säker på att det är en Plangnet. 

– Va? Toomi har aldrig hört det ordet förut.
– En Plangnet, säger Phil igen.
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– Och vad är det? frågar Toomi.
Men Phil svarar inte. Han säger hej då och kutar in bland 

de höga tistlarna med sina cowboystövlar. 
Toomi tittar på Jack. Katten jamar och hon rycker på 

axlarna. 
– Strunt samma. Nu drar vi till jobbet, säger hon och 

trampar på gasen. Vi kanske letar efter den där Plangneten 
senare. 
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när toomi har parkerat vid sjön sätter hon sig på flaket 
och plockar fram frukosten ur ryggan. En termos med 
varmt te. En burk makrill till Jack. Ett fat, en kniv, en kopp 
och en liten burk med smör. 

Hon lägger upp makrillen på fatet. Hon smörar baguet
ten och häller upp det varma teet i en kopp. 

En stund sitter de där och äter. 
– Har du tänkt på en sak, säger hon till Jack, att vi gör 

samma sak varenda dag. Vi jobbar och sliter på skrothö
garna. 

Jack är färdig med makrillen och slickar tomatsås från 
sina morrhår. 

Toomi dricker upp sitt te.
– Det är bara på lördagarna som vi är lediga och då eldar 

vi i tunnan, säger hon. Det är också samma. Men idag har 
det hänt något annat. Phil har sett en Plangnet ramla ner 
från den Blå Himlen, tror vi på det Jack? 

Jack skakar på sig.
– Inte jag heller, säger Toomi.
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Hon hoppar ner från flaket och drar på sig jobbhand
skarna. 

– Sådär ja. Nu sätter vi igång. Kom igen grabben!

De klättrar runt på skrothögen och undersöker det som 
lastbilen har dumpat på morgonen. Söker bland trasiga 
möbler, torktumlare, tekoppar, kastruller, gafflar, stekspa
dar, vattenkannor, myggjagare, burkar, baljor, konservöpp
nare, tavlor, mattor, teveskärmar, cyklar, strykjärn, kläder, 
böcker, knappar och trumpeter. Toomi väljer noga ut vad 
hon lägger på moppeflaket. Bara det som är fint och bra att 
ha. Inget onödigt. Vissa saker är liksom meningslösa, ingen 
vet vad de är till för. Trasiga saker lagas i verkstaden. En del 
saker behåller familjen, men det mesta hamnar i stora lådor 
som hennes pappa lastar in i minibussen och kör iväg med. 
Toomi vet inte vart han kör dem. Det är ganska mycket 
som hon inte vet något om. 

 Men hon vet att lastbilarna hämtar skrotet i stan. Toomi 
har aldrig varit i stan, men hon har hört talas om de som 
bor där. De kan inte låta bli att köpa nya grejer för i stan 
är butikerna proppfulla med jättefina saker. De går där på 
gatorna och tittar in i alla skyltfönster och blir suktade. Fast 
de redan har ett par fina skor köper de ett annat par som är 
ännu blankare. Och eftersom de köper så mycket nytt får 
de inte plats med alla grejer i sina hus och därför slänger 
de en massa grejer i containrar, fina saker och saker som är 
trasiga. Lastbilarna tömmer containrarna och dumpar gre
jerna i Tippen. Det är därför högarna bara växer och växer. 
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Toomi lägger beslag på trumpeten, några gosedjur, ett 
pingisracket och ett par långkallingar med extra långa ben. 
Hon plockar med sig ett par innetofflor med svandun, ett 
halsband och en silverask. När hon har lastat sakerna på 
flaket visslar hon efter Jack. 

Jack jamar en bit bort, vilket betyder att han har gjort ett fynd.  
Katten har hittat en schyst skohylla som bara är lite sned.
– Bra jobbat grabben, säger Toomi och kliar honom 

bakom örat. Den ska jag ge till Phil.
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När hon har bundit fast skohyllan på flaket finns det inte 
plats för mer. 

En bit bort är sjön och en brygga. Träet knirkar när de går 
över plankorna. De sätter sig ner och tittar ut över den 
grumliga sörjan som ska föreställa vatten. Toomi har en 
påse dillchips i ryggan som hon tar fram och öppnar. Hon 
älskar dillchips. 

– En Plangnet föll ner från den Blå Himlen genom ett hål, 
säger hon med munnen full av chips. Låter helskumt. 

Jack älskar också chips och Toomi lägger en hög på bryg
gan. Han sätter klorna i dem. Det knaprar när han tuggar. 

– Men en Plangnet låter ju inte som kråkskit precis, 
säger hon. Det låter hemskt ovanligt. Jag tror att den kan 
vara värdefull. Om den finns alltså. 

Hon stoppar ner handen i chipspåsen igen. 
– Nä, Phil snackar goja, säger hon och skakar på huvu

det. Den Blå Himlen finns inte längre. Jag tror inte på den 
där Plangneten.

Hon hittar en pinne på bryggan och petar med den i 
vattensörjan.

– Mamma har sagt att det fanns klart vatten i den här 
sjön för längesen och massvis med fiskar. Innan de kastade 
ner en massa batterier här och släppte ut giftiga vätskor. 

Jack knaprar i sig det sista chipset. 
– Nu är sjön geggig och full med alger, säger Toomi med 

en suck.
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Hon lägger den tomma chipspåsen i ryggan.
Sedan går de tillbaka mot flakmoppen. Toomi hoppar 

jämfota över ett bildäck och plockar upp en rostig skruv
mejsel som hon kastar på skrothögen.

– Men tänk om Phil har rätt, att det finns något blått där 
uppe, säger hon och tittar upp mot den gulgråa smogen. 
Järnspikar vad spännande! Vad tror du om det, Jack? Tänk 
vad fint det var på den gamla goda tiden när himlen var blå 
och det fanns fiskar i sjön! 

Jack skuttar upp på flaket, sträcker ut sig på skohyllan 
och gäspar. 

– Jag vet, säger Toomi. Det är ingen mening med att 
tänka bakåt, för det är i framtiden allt det roliga finns. Det 
som man aldrig har varit med om. 

Hon startar moppen och kör till verkstaden för att lämna 
grejerna hon hittat.

Toomis storebror och storasyster jobbar där. De är mäs
tare på att laga och fixa.

– Checka det här, säger hon och kånkar in fynden.
Storebror blåser hårt i trumpeten. Ut flyger en pingis

boll.
– Långkalsongerna kommer farsan att gilla, säger stora

syster. Kan jag få innetofflorna, de är väldigt vackra.
– Du får dem, säger Toomi. Men skohyllan ska jag ge bort.
– Vem ska ha pingisracket? säger storasyster.
– Du kan ta det med, säger Toomi. Halsbandet ska jag 

behålla. Det andra kan ni lägga i lådan. 
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Toomi tittar på när syskonen jobbar. 
Hon kan inte sluta tänka på den där Plangneten som 

Phil snackade om. Om den finns och om den är vacker. 
Kanske värdefull till och med. Ingen annan har hittat en 
Plangnet. 
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Jag borde nog kolla efter den, funderar hon. Vad är annars 
meningen med att jag tänker på den? Om jag bara tänker 
och inte letar efter den får jag aldrig veta vad en Plangnet är. 
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på lördagar är alla i 
Tippen lediga. Verkstaden 
och Bockwurst fabriken 
är stängda. Konservkiosken 
och Bageriet också. Odling
arna med bock horns  klöver 
klarar sig själva. 

Toomi vaknar som vanligt av 
Gummituppens gälla kucke
liku. Hon slår upp ögonen 
och glider ner från loft
sängen på rutschkanan och 
gör en kullerbytta fram 
till plåtspegeln där hon 
inspekterar sig själv. 

– Smuts under naglarna, 
check. Hål i strumporna, 
check. 
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Hon tar på sig sitt blåställ och stoppar fötterna i käng
orna med stålhättor. Handskarna ligger i jackfickorna. 

Jack hoppar upp på hennes axlar och slickar och drar i 
hennes hår så att det står åt alla håll.

– Så där ja, säger hon och klappar katten. Nu ser jag ut 
som mig själv igen.

På bakgården sitter resten av familjen runt campingbordet 
och äter frukost. 

Himlen är lika gulgrå som vanligt och skrothögarna 
sticker upp bakom husen.

– God morgon, hälsar Toomi och fyller den djupa tallriken 
med rykande varm ärtsoppa och bockwurst. 

Jack får makrill. 
– Vilken fin trumpet du hittade igår Toomi, säger pappa. 

Och långkalsongerna är väldigt bekväma. 
–  Jag är Tippens bästa skrotfinnare, säger Toomi stolt.
– Ja, det är du verkligen, säger mamma. Du är så bra så 

bra, min älskade Toomi.
Storebror fnyser.
– Vad äre med dig då? frågar Toomi. Har du satt en korv 

i halsen eller?
– Trumpeten var helt värdelös innan jag blåste ut pingis

bollen, säger storebror som blir avundsjuk när Toomi får 
beröm.

– Sluta kivas, säger storasyster. Ni är ju bäst båda två! Vår 
familj är världsbäst på allt i hela världen så det så! Ingen är 
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så bra som vi! Och jag är dubbelt så bra som alla er andra. 
– Lägg av, säger storebror. 
– Men varför har du jobbkläderna på dig? säger mamma. 

Det är lördag idag.
Toomi tuggar i sig korven. Sedan torkar hon munnen 

med handryggen.
– Jag ska bara köra en sväng och kolla efter en grej, säger 

hon hemlighetsfullt. 
– Jaså, säger mamma. Men kom inte hem för sent. Vi ska 

elda i tunnan ikväll och det vill du inte missa. 
– Nej, det vill jag inte missa, säger Toomi.

Jack hoppar upp på flaket och Toomi kör mot stället där 
de mötte Phil igår. Där parkerar hon moppen. Sedan lodar 
hon runt lite och letar bland tistlarna efter något runt och 
stort. 

– Det borde vara här någonstans den där saken ham
nade, om den nu finns alltså, mumlar hon. Phil sa att den 
föll ner häromkring.

Hon hittar inget som skulle kunna vara Plangneten, där
emot en liten radio, en kaffepanna och ett par gummistöv
lar med hål i. Jack hittar en tavla och en ljusstake. 

Toomi lägger sakerna på flaket. 
– Nä, nu ger vi upp, säger hon och visslar efter Jack som 

har tassat iväg åt ett annat håll. Dumma hårboll, mumlar 
hon och går efter honom. Han har säkert hittat en mus som 
han skrämmer livet ur.
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Jack är en katt och katter äter möss som andra äter korv, 
så är det bara. Men när hon hittar Jack ser hon Plangneten. 
Den är jättestor och rund och ligger bland tistlarna.

– Bra jobbat grabben, säger hon och ler stort. 
Jack jamar och sträcker på sig. Han känner sig duktig 

som hittade den.
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plangneten ser ut som en boll, en jättestor grå bad
boll. Ändå är det ingen vanlig boll, fattar Toomi. Hon bara 
vet det för hon blir liksom glad och varm i magen. 

Hon tar av sig ena handsken och nuddar försiktigt vid 
den. Då blinkar bollen till och lämnar marken och svävar 
en bit upp i luften, bara en halvmeter upp eller så. Den 
ändrar färg också och blir blå. Det strålar så mycket blått 
om den att Toomi börjar skratta. 

– Wow, andas hon. Den är levande. Jag tycker att den är 
vacker.

Hon kollar på Jack. Katten ser nästan lite rädd ut. 
– Vad är det för något tror du? frågar hon. Den skiner ju 

fint. En nattlampa kanske? Fast den har ingen lampknapp. 
Hur ska man då sätta på och stänga av den?

Jack tar ett språng upp i luften och försöker slå till bollen 
med tassen.

– Dra in klorna, säger Toomi strängt. Ser du inte att den 
är ömtålig.
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Hon står där en stund och vet inte 
riktigt vad hon ska göra när hon 

hör en röst bakom ryggen. 
– Tjena Toomi!

Toomi vänder sig 
om, där står Alejandro. 
Järnspikar också! 
Hon sätter händerna 

i sidorna och spänner 
ögonen i 
honom. 
– Vad gör 

du här din 
skinnbracka, säger 

hon. Stick härifrån.

Toomi är sur på Alejandro eftersom han tog en rosa pors
linselefant som hon såg i en skrothög. Och nu har hon 
hittat en Plangnet. Den får han absolut inte ta!

– Kom inte närmare! säger hon. Då bussar jag Jack på 
dig!

Alejandro håller upp händerna. 
– Rädd jag blir, flinar han. 
– Jack har vassa klor, säger Toomi. 
– Vad är det där som du har hittat? frågar Alejandro. 
– Det är bara min gamla nattlampa, säger Toomi. Stick 

iväg nu!
Alejandro kommer närmare. 
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– Det är ingen lampa, säger han. Det är en helium
ballong, den svävar ju!

– Ballong kan du vara själv! säger Toomi.
Alejandro tar av sig sina skidglasögon och handskarna. 
– Jag vill inte bråka, säger han.
– Vad gör du här då? säger Toomi. Har du glömt att vi är 

ovänner?
– Äh, säger han. Jag är inte ovän med dig, Toomi.
– Om du ger mig den rosa elefanten kanske jag blir vän 

mig dig, säger hon.
– Men lyssna, Toomi. Jag såg en skum sak i går, det var 

tidigt på morgonen. Jag hörde ett brak och då gick jag ut 
och såg ett stort hål i smogen. Och hålet var blått!

– Är det sant? säger Toomi. 
– Det var en bit av den Blå Himlen, säger Alejandro all

varligt. 
Det är ju samma historia som Phil berättade.
– Jag tror dig, säger Toomi. Och det här är ingen natt

lampa, det är en Plangnet. 
– Vems är den då? säger Alejandro. 
– Den är min, säger Toomi. 
– Okej, säger Alejandro. Jag ska inte sno den. 
– Men kan du hjälpa mig att få ner den? säger Toomi. Jag 

kan inte lämna den här.  

Alejandro kliver upp på en sten och drar ner Plangneten 
från luften. Sedan hjälper han Toomi att binda fast den på 
flaket ovanpå de andra grejerna. 


