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MARIA I SACSSON

TILLÄGNAD 

Katten Sigge och Skrutts nya lillasyster – Bus! 
Vi är så glada över att du nu blivit en del av vår familj. 

Även om Sigge till en början agerade som en sur  
gammel-gubbe, så har till och med han

börjat älska dig nu. 

Tack för att du sprider så mycket lek,  
skratt och inte minst en massa – Bus!
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Hej igen, kära läsare!

Nu är det ju så spännande att till och med jag håller på att 
kissa på mig. En sak kan jag lova er: ni kommer att få vara 
med om ett otroligt rafflande avslut på denna bokserie med 
Musse och Helium. Återigen blir till och med jag överraskad 
över vilket mod det bor i våra små möss-kompisar.
 Det är fascinerande vad man kan åstadkomma bara man 
tror på sig själv och samarbetar med andra. Tack återigen 
för att du följer med på denna magiska resa tillsammans 
med mig, Musse och Helium. Utan alla er som läser 
böckerna hade det här inte varit möjligt.

Låt oss nu kasta oss in i Musses och Heliums sagovärld och 
ta reda på hur det går för dem.
Hur ska det sluta? 

Trevlig läsning!
Kram Camilla

PS. Det var Musse & Helium som valde  
hårfärg denna gång, och äntligen fick det  
bli blått. Dessutom klippte de mig.  
Snyggt va! =)





Vill du veta mer om 
Musse och Helium?

Titta in på vår hemsida: musseochhelium.se  
eller följ oss på vår Youtube-kanal: Musse & Helium
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FÄNGELSEHÅLAN

Musses blick vandrade längs de mörka, fuktiga väggarna. 
Han klappade så lugnande han kunde på sin syster, som 
hade somnat av utmattning i hans knä. Samtidigt tänkte 
han så det knakade. Hur sjutton skulle de lyckas ta sig ur 
den här hopplösa situationen? Duvjägarnas fängelsehåla 
var garanterat ett av de svåraste ställena i hela universum 
att försöka rymma från. Allt kändes så hopplöst. 

Till slut somnade även Musse, också han helt utmattad. 
Han drömde att han och Helium var uppe i Människo-
världen och lekte kurragömma med Camilla. Han hade 
gömt sig under en högklackad sko i hallen och Helium 
stod bakom dörren in till vardagsrummet och lurade. 
Precis när Camilla var på väg att kliva in i hallen hör-
des en stor smäll. Musse ryckte till och öppnade ögonen, 
genast klarvaken. Helium satt nu upp bredvid honom. 
Hon måste också ha vaknat av smällen. Hon tog tag om 
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hans tass och pekade skräckslaget mot den mörka gången 
som ljudet hade kommit från. Vem var det som stod där 
borta? Jako! Fjäderspets kumpan. Han tittade in i en av 
fängelsecellerna. 

– Är det Sigges cell han står vid? pep Helium.
– Jag vet inte. Var tyst nu så han inte kommer hit, sva-

rade Musse nervöst. 
Precis som om Jako hade hört vad de sa, vände han 

sig om och stirrade på dem. Den duvan hade varit med i 
många fajter, det skvallrade alla hans ärr i ansiktet och hans 
buckliga rustning om. Han såg ordentligt tilltufsad ut. 
Musse och Helium höll andan. Tänkte han komma fram 
till dem? Jako såg ut att tveka, men efter en stund vände 
han sig om och gick. Skramlet från hans nyckelknippa eka-
de olycksbådande mellan stenväggarna. Till slut kunde de 
höra hur den sista gallergrinden slog igen bakom honom, 
långt borta i källargången. Båda mössen pustade ut.

– Jag drömde att vi var hemma och lekte med Camilla, 
sa Musse och såg bedrövat på sin syster. Sen väcktes jag av 
smällen och blev påmind om var vi är. Det är som om vi 
har fastnat i en dålig skräckfilm.

Heliums underläpp darrade.
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– Ja, du får gärna snabbspola fram den här dåliga fil-
men så vi kan komma härifrån, sa hon. 

– Jo tack, om det ändå var så lätt fixat, svarade Musse. 
I nästa ögonblick började Helium gråta. Skulle deras 

liv verkligen sluta på det här sättet, inlåsta i en stinkande 
fängelsehåla i Duvjägarnas näste? 

Då ställde Musse sig upp och höjde ena tassen i luften, 
som för att visa att han hade något viktigt att säga.

– Nuuuu … får vi inte glömma bort det som prinsessan 
Frah berättade för oss, sa han så övertygande och optimis-
tiskt han bara kunde. 

Helium torkade bort tårarna från sina kinder och titta-
de upp på honom.

– Vilket då? Jag kommer inte ihåg. 
– Att vi genom att styra våra tankar kan ändra den här 

jobbiga känslan som vi har i våra kroppar nu, till en po-
sitiv känsla. Och det gör vi genom att tänka glada och 
positiva tankar, istället för jobbiga.

– Just det! sa Helium och lyste upp. 
Nu mindes hon samtalet som de hade haft med Frah 

vid matbordet. 
– Om vi tänker på saker som vi tycker om, så kommer 
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vi snart att må bättre, sa Helium och log lite för sig själv 
medan Musse nickade ivrigt. Sedan hörde de katten Sigge 
ropa nerifrån den långa gången:

– Om ni frågar mig, så tycker jag väldigt mycket om 
torkad fisk. 

De började genast skratta.
– Jaaaa … du och din … väldoftande, torkade fisk, ro-

pade Musse glatt tillbaka och höll för sin nos på skoj.
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Sedan började de rabbla upp saker som de tyckte  
om. 

– Ostbågar med brunsås, sa Helium drömmande. 
– Min sköna säng uppe i Människovärlden, fyllde 

Musse i med en längtansfull suck. 
– Glöm inte att spela köttbulle ute på bakgården! ropa-

de Sigge från sitt håll. 
Då fyllde Musse blixtsnabbt i: 
– Ja, och att jaga mig! Det tyckte du var kul, eller hur, 

Sigge?
Sigge började skratta och förklarade att det var extra 

roligt att jaga Musse i Människovärlden, eftersom han 
inte är prins där. 

Då erkände Helium att hon också hade tyckt att det 
var lite kul när Musse blev jagad. 

– Du trodde ju på riktigt att du skulle bli uppäten pre-
cis varje gång! skrattade hon.

– Ha, ha, ha … jättekul, mumlade Musse.
– Ja, det var roliga tider! Och nu börjar jag redan må 

mycket bättre, ropade Sigge från sin cell. 
Musse och Helium kände efter och upptäckte att även 

de mådde lite bättre. Det där med tankens kraft verkade 
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ju fungera, konstaterade Musse. Vad underligt! I samma 
ögonblick stelnade Helium till. 

– NÄMEN, VI HAR JU GLÖMT EN SAK! ropade 
hon.

Musse såg förskräckt på henne. Vad menade hon?
– VI HAR JU GLÖMT BORT MIN MAGISKA  

SUPERKRAFT! HUR DUM KAN MAN VARA? 
Musse viskade åt henne att prata tystare. Den informa-

tionen fick absolut inte nå Duvjägarnas öron. 
– Fast Helium, sa han sedan tröstande och fortsatte: 

Det är ju faktiskt inte så lätt att komma ihåg något som 
man har glömt. Så var inte så hård mot dig själv.

Helium nickade.
– Och var glad över att du har en superkraft. Min lyser 

fortfarande med sin frånvaro. Jag tror att den är på villo-
vägar, fnissade Musse.

Helium log.
– Din superkraft hittar nog dig snart, svarade hon. 

Men nu är det i alla fall på tiden att jag använder min 
magiska kraft!

Hon såg sig omkring. Vad skulle hon kunna göra,  
tro? 





– Prova att bända upp er gallergrind så att ni kan kom-
ma ut, föreslog Sigge.

Det lät ju som en lysande idé. Helium gick fram till 
grinden, gnuggade tassarna mot varandra och tog sedan 
ett stadigt grepp om två av stängerna. Sigge och Musse 
tjoade i kör.

– Vi tror på dig, Helium!
– Är ni beredda? frågade hon. 




