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ej! Kommer du ihåg mig ännu, Malin från Ruku-
backa? Det är ett tag sedan sist, men nu har jag nå-

gonting nytt att berätta. Någonting helt otroligt. Vi har varit 
på ett riktigt spännande och till och med farligt äventyr långt 
borta hemifrån.
Allting började med att pappa kom hem från jobbet en dag 

i början av september e�er att ha varit borta �era veckor. Du 
minns kanske att han är pilot och �yger stora �ygplan. Fia 
och jag hade redan hunnit börja skolan e�er ett långt �nt 
sommarlov. Först var allting som det brukar. 
– Hej mina älsklingsgummor, sa pappa och kramade om 

oss. Vad roligt att se er igen. Hur har ni ha� det?
Fia och jag berättade med en mun vad vi hade gjort den 

senaste tiden och jag visade mina nya skolböcker. Fia visade 
några nya miner hon hade hittat på.
– Var har vi Rukubackatanten då? frågade pappa. 
Han brukade skoja så om mamma ibland.
– Hon är på kurs, sa Fia. Nu ska hon lära sig att operera 

gamla stolar.



7

– Det heter reparera, sa jag.
– Gamla stolar? Allt hittar hon då på, sa pappa.
– Ja, och sedan kanske hon skriver en bok om det, sa jag.
– Hon är inte klok, sa Fia. Först skriver hon en bok om torra 

blommor, sedan en om kottar och mossa och nu om gamla 
skruttiga stolar som inte har några ben. Vem i hela världen 
vill läsa något sådant?
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– Säg inte så, sa pappa. Hennes böcker har sålt riktigt bra. 
Nu dukar vi upp en god middag tills mamma kommer hem. 
Jag har lite läckerheter med mig från resan. Fia, hämta den 
blå kassen från tamburen.

Fia gick i väg men kom snabbt tillbaka och höll sig för näsan.
– Hu så det luktar, stönade hon. Värre än apa!
Jag gick ut i tamburen för att känna e�er. Den här gången 

överdrev Fia inte det minsta. Det luktade alldeles förskräck-
ligt: mögel, surt och ruttet på en gång.
– Vilken äcklig stank, sa jag. Pappa, har du fått fotsvett? 
– Det där inte pappasvett, sa Fia, det måste vara kosvett. Det 

är säkert någon som har hällt ut en hel hink bland skorna.
– Prata inte strunt, sa pappa. 
Han gick ut i tamburen och kom in i köket med den blå 

plastkassen och all lukten. 
– Det är vår middag, sa han. Jag har köpt den i Amsterdam.
– Aldrig i hela livet, tjöt Fia och rusade ut ur köket. Jag äter 

ingenting som luktar apa. Det är ett som är säkert. 
Hon försvann upp på sitt rum och jag �ck hjälpa pappa att 
duka. 
Vi hade precis fått allting klart då mamma kom hem från 

sin kurs. Hon var på strålande hu-
mör för att kursen hade varit 
så lyckad och blev glad för 
att pappa hade kommit hem.
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– Var är Fia då? undrade hon.
Det hördes ett mummel i trappan och Fia kom ner med tre 

långa halsdukar virade runt ansiktet. För att halsdukarna 
skulle hållas på plats hade hon dragit några varv silvertejp 
runt alltihopa.
– Vad har hänt? frågade mamma förskräckt. Har du blivit 

sjuk?
– Nä, jag har gjort ett luktstopp. Pappa har tagit hem döda 

apor som vi ska äta. Här är ett stopp till dig med, sa hon, och 
gav en randig halsduk till mamma. 
– Döda apor?
– Det är bara som Fia tror, skrattade pappa. 

Det är läckra holländska ostar som jag har 
köpt i Amsterdam. Kom och sätt er nu.

Ostarna var faktiskt riktigt goda, 
trots att de luktade pyton. Jag 
kom på att om jag lät bli att andas 
då jag satte en bit i munnen, kändes 
lukten inte alls. Fia pillade in ostbitar 
i sin mun mellan halsdukslagren och 
påstod att hennes upp�nning fung-
erade helt utmärkt.
– Jag tror att jag ska sälja idén till 

alla ostbutiker och så blir jag 
stenrik, sa hon, men lite svet-
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tigt är det nog. Kanske mitt luktstopp behö-
ver en �äkt?

Vi hade en trevlig middag och pratade om allt 
mellan himmel och jord. Sedan hände något 
som bara händer hos oss. För vem annan bör-
jar prata om julen då trädgården ännu är full 
av blommor och äpplena hänger tungt på sina 
grenar?
– Min nya kurs räcker ända till julveckan, 

berättade mamma. Då har vi en utställning 
med alla möbler vi har reparerat och sedan 
bjuder vi på stor julfest. Det blir väl skojigt?

Det tyckte Fia och jag, men pappa bara hum-
made. 
Fia tyckte att vi redan nu kunde börja skriva 

önskelistor till julgubben.
– Om vi börjar nu glömmer vi ingenting och så 

får vi massor med paket. Jag behöver ett långt papper.
Hon bökade omkring i en av kökslådorna och �ck 

fram en rulle bakplåtspapper.
– Får jag ta den här? frågade hon. Okej, nu får 
ni i tur och ordning säga vad ni önskar er.
Ingen av oss hade tänkt på några julklappar 
så här tidigt på hösten. Det slutade med att 
Fia skrev ner vad hon kunde tänkas behöva. 
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Allt från en ny cykel 
till pennor, klipul-
ver, skämtprylar och 
en stor låda silvertejp.
Fia har fått dille på silver-

tejp e�er att ha sett vad några 
knäppskallar på teve gjorde av det. De byggde 
broar, reparerade bilar och förband sår med 
tejpen som egentligen är avsedd för rörarbeten. 
E�er det har Fia en rulle med sig vart hon än går 
och försöker hitta på nya saker hon kan använda 
det till.
– Det är världens bästa upp�nning, sa hon. Synd 

att det inte var jag som hittade på det. Då hade jag varit rikast 
i hela världen.

Mamma tittade drömmande ut genom fönstret.
– Älskling, sa hon till pappa. Tänk om vi skulle bjuda hela 

släkten hit till jul? Vi skulle kunna ha en riktigt gammaldags 
jul med massor av god mat, en vacker gran, snölyktor, lekar 
och julmusik. Jag har faktiskt funderat på att skriva en bok 
om mina egna juldekorationer. Vad tycker du?
– Njaa, sa pappa tveksamt och skruvade på sig.
– Och julgubben, sa Fia. Den här gången vill jag se hans 

renar på riktigt, annars tror jag att han luras. Han kan binda 
fast dem i staketet medan han är här. Jag kan mata dem med 
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pepparkakor och renskav.
– Tänker du ta livet av dem? frågade jag. Renskav är kött 

som är gjort på ren. De är väl inga kannibaler heller. Renar 
äter bara renlav och kanske lite hö. 
Jag föreslog för Fia att vi istället skulle skriva en önskelista 

på hurudan jul vi vill �ra. Jag vill att det ska komma mycket 
snö och så vill jag ha risgrynsgröt på julmorgonen.

– Vi ska storstäda huset, sa mamma, och dekorera med pynt 
och granris.
Fia skrev så pennan glödde men hon vägrade att skriva att 

huset skulle städas.
– Jag skriver bara roliga saker, sa hon. Städa är inget man 

ska önska sig. Det är en mardröm.
– Vi ska baka pepparkakor och lussebullar, fortsatte jag, och 

hänga lyktor i äppelträdet. Julia och Matilda kan komma hit 
på julpyssel.
Mamma blev så ivrig att hon tog fram papper och penna 

och började skissa upp nya juldekorationer.
Vi pratade alla i munnen på varandra om julen, alla utom 

pappa som bara sa hm och nja och till sist blev alldeles tyst.
– Jag tar en tupplur, sa han och gick och lade sig på so�an.
– Pappa är trött e�er jobbet, sa mamma. Nu får ni gå ut och 

leka så att han får sova i fred. 
Vi tog önskelistan med oss och sprang över till Julia och 

Matilda för att visa dem vad vi hade gjort. Det skulle bli alla 
tiders jul, det var då säkert.
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