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Den stora  
katastrofen 

Hej, det är jag här igen, Malin, jag som bor i Rukubacka 

med min lillasyster Fia, vår hund Rufs och mamma och 

pappa. Allting är bra här hos oss utom en sak. Det har hänt 
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en katastrof, och den har hänt bara mig. 

Det är något som är så rysligt, att det 

nästan inte går att säga högt. Jag har fått 

TANDSTÄLLNING. Inte en sådan som 

man bara har på natten, utan en som 

jag ska ha många år, kanske hela livet. 

Alla mina fina vita framtänder är fulla 

av järnbitar, gummisnoddar och trådar 

och jag vet inte vad. Jag ser så hemsk ut 

att jag inte tänker gå ut ur huset förrän 

de tar bort den. Tänderna värker när 

trådarna spänner i dem och jag har fullt 

med sår i munnen där tandställningen 

skavar. Det är så orättvist. 

Mamma och pappa har försökt trösta 

mig. De säger att jag kommer att få 

världens vackraste tänder då jag blir av 

med tandställningen. Men dit är det 

ju hundra år. Hur ska det gå i skolan? 

Alla kommer att reta mig när jag ser ut 

så här. Nu har jag låst in mig i min 

skrubb med Kalle Ankor, saft och bullar och tänker 

aldrig mera komma ut. 

Oj nej, nu kommer Fia. Vad ska inte 

hon säga när hon får syn på mina 

tänder?

Fia bankade på dörren.

– Malin, Malin, öppna, jag vet att du är där.
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– Jag öppnar inte, och kommer inte ut förrän 

jag blir av med tandställningen.

– Ja men jag vill se hur du ser ut. 

Släpp in mig. Hon bultade och ban-

kade, bönade och bad tills jag var 

tvungen att släppa in henne.

– Är du nöjd nu, sa jag, och grinade 

med tänderna mot henne så varenda 

en järnbit syntes.

Fia blev riktigt imponerad.

– Wau, vad tufft. Du skulle kunna skrämma ihjäl vilket 

monster som helst med den där grejen. Vi skulle kunna visa 

dig på cirkus och ta betalt.

Det skulle hon aldrig ha sagt. Jag började storgråta.

– Mamma, Fia retar mig. Kom och ta bort henne. 

Mamma kom rusande upp för trappan och släpade 

iväg med Fia.

– Nu får du allt hitta på något som piggar upp Malin, sa 

mamma. Förstår du inte hur olycklig hon är när det värker i 

munnen och hon är ovan med tandställningen.

– Är hon olycklig? Det visste jag inte. Jag sa bara att hon såg 

ut som en monsterskrämma.

Fia fick säkert ont samvete för sedan försökte hon hitta på 

allt möjligt för att jag skulle bli glad igen. Hon hoppade och 

sjöng och gjorde konster utanför skrubbdörren, men jag såg 

ingenting eftersom dörren var låst. Hon visslade och pep och 

berättade vitsar, men ingenting hjälpte. Jag satt i ett bo av 

sköna dynor och tänkte aldrig mera komma ut.
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Fia tröttnade och gick sin väg och jag blev ensam igen.

Efter en stund hörde jag hur det tisslade och 

tasslade bakom dörren. Sedan såg jag ett 

papper som skuffades in under den. 

”Räddningspatrullen har anlänt med 

glass och chokladsås. Öppna dörren”, 

stod det på pappret.

Det kunde jag inte motstå. Jag öppnade 

dörren och där stod Fia med Julia och Ma-

tilda och en stor skål med glass och chokladsås.

– Stackars dig, sa Julia. Vi har kommit på världens bästa idé 

som säkert gör dig glad igen.

Det var faktiskt en utmärkt idé. Flickorna hade hittat på att 

vi skulle grunda en alldeles egen detektivklubb. 

Där uppe i min skrubb på den hemska tandställningsdagen 

grundade vi Silverligan. En superhemlig klubb för bara oss 

fyra som skulle Speja, Snoka, Skoja, Samla och Skrämma. 

Spejar gör vi då vi letar efter bovar, snokar gör vi då vi un-

dersöker brott, skojar med folk gör vi nästan alla dagar. Vi 

samlar pengar och annat nyttigt och så ska vi skrämma slag 

på någon ibland. Det där med att skrämmas var Fias idé, an-

nars ville hon inte vara med.

– Dessutom, sa hon, tycker jag att Malin ska 

få specialjobb som monsterskrämma. 

Det tyckte alla var en god idé och jag 

började faktiskt tycka att det kunde 

vara riktigt roligt med tand-

ställning.
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Skrubben blev vårt högkvarter. På skrubbdörren hängde vi 

upp en fin skylt med texten ”Silverligan, utför farliga upp-

drag”.

– Vi behöver ett Silverligamärke, sa Julia, ett sådant som she-

riffer har, annars vet ju ingen hur farliga vi är.

– Vi behöver också förstoringsglas, ficklampor och handklo-

var, sa Fia. 

– Vad ska vi med handklovarna till? frågade jag.

– Dem tar vi fast bankrånare och mördare med förstås.

I skrubben hittade vi gamla kostymrockar som fick 

bli våra detektivkläder. Fia fick en rutig, jag 

en svart, Julia en blå och Matilda en ljusröd.

Mamma lovade sy Silverligamärken 

åt oss att fästa på rockarna.

Rufs och Pinglan skulle bli våra detektivhundar. 

Fia lockade hundarna upp till skrubben för att 

förklara för dem vad de skulle göra.
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– Ni ska ta fast bankrånare och spåra upp försvun-

na barn. Det är lätt som en plätt.

Hundarna fick varsitt Silverligamärke som vi 

hängde i halsbandet. Nu såg de nästan ut som 

riktiga polishundar.

Nere hos handlaren i vår lilla butik köpte vi 

förstoringsglas.

– Vi ska ta fast bankrånare med dem, för-

klarade Fia för honom. Ring bara om du 

behöver hjälp, vi tar fast alla bovar i världen.

På hemvägen från butiken undersökte vi 

hela Krukbacken med förstoringsglas, men 

hur vi än såg oss omkring hittade vi ingenting 

misstänkt. Fia tyckte det var tråkigt.

– Inga rånare någonstans, inte ens 

den minsta lilla. Hur ska vi veta var 

de finns?

Då kom jag på det.

– Jag vet. Vi går ner till polisstationen 

och anmäler oss som frivilliga bovjägare. 

Polisen vet ju inte att vi finns. Vi måste be-

rätta att vi kan hjälpa dem att ta fast vilka skurkar 

som helst.

Det tyckte alla var en bra idé och vi bestämde oss för 

att gå ner till polisstationen så fort mamma hade 

fått våra märken färdiga. 

Det bästa av allt var att jag nästan hade glömt 

bort min tandställning.


