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”Kom ihåg det, min kära Marinda, nu när du ska bli 

forskningsassistent. Vishet kommer från ditt hjärta.” 

Han klappade henne lite lätt på axeln och började gå mot 

dörren. 

”Men nu måste ni komma in och hälsa på min gäst.”  

Då öppnades dörren och på tröskel stod Malkolm, med 

uppsnurrade vaxade mustascher, guldringar i öronen, buskiga 

ögonbryn och log stort mot Marinda. 
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1. 

 

Marinda tittade upp på månen. Stor och rund hade den just höjt 

sig över den mörka skogen. Hon log mot det gula månansiktet. 

Du är den ende som vet vem som är min bästa vän, tänkte hon. 

Sedan drog hon ner mössan över öronen och fortsatte sin 

vandring. Det var kallt. Snön knarrade under skorna och det 

immade från varje andetag. Hon skyndade på stegen. Stigen 

gick genom skogen rakt in i den djupaste delen. Hon stannade 

igen och lyssnade. Inga ylanden hördes. Det är väl till och med 

för kallt för vargarna.   

   En stund senare stod hon vid grinden. Med nu kände hon sig 

osäker. Hon drog tillbaka handen från klinkan men ändrade sig 

sedan och öppnade grinden och gick raskt fram till dörren. Hon 

tog tag i den rostiga portklappen i form av en björn med öppet 

gap och lät den falla med en skräll mot den gamla ekdörren. 

Efter en lång stund, hon hackade nu tänder av köld, gick dörren 

upp med ett gnissel. 

”Jaså, du är här nu?” sa en knarrig mörk röst. ”Kom in fort, 

det är kallt ikväll.” 

Hon smet igenom den smala springan och kom in i det 

skumma rummet. Bara lite glöd på spishärden lyste upp. Hon 

skyndade sig fram till spisen och sträckte fram händerna mot 

värmen.  
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”Kan jag lägga på ett par vedträn, mäster Elvin?” frågade hon 

huttrande. 

”Veden ligger i korgen” svarade han. ”Ta sedan en kopp te ur 

kitteln.” 

När hon lagt på elden hällde hon upp te ur den trefotade 

kitteln, tog en djup klunk och kände hur värmen spred sig i 

hela kroppen. Hon tog av sig mössan, knäppte upp jackan, 

suckade belåtet och sjönk ner på pallen som stod vid 

spismuren. Sedan satt de där tysta. 

Efter en evighet, tiden existerade på något sätt inte här, tog 

hon sig samman och sa: 

”Mitt svar är nej!” 

Hon möttes av tystnad. Hon upprepade: 

”Nej. Jag kan inte åta mig uppdraget.” 

Fortfarande ingen reaktion. 

”Jag menar, jag skulle göra det om jag trodde jag kunde gå 

iland med det. Men jag är för oerfaren. Det måste finnas andra 

som har större förutsättningar. Och sen är det lite olämpligt just 

nu. Är just klar med min utbildning och har fått den här 

tjänsten som forskningsassistent. Måste helt enkelt ta tillfället i 

akt. Det finns inte många sådana tjänster. 

Tystnad. 
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Efter en oändlig flygtur där Marinda hade fullt sjå att inte 

somna och katten hela tiden gnällde över att några av hennes 

bästa morrhår gått av i bataljen med professor Expilius så kom 

de då äntligen hem och stod i snön utanför mäster Elvins dörr 

med portklappen i form av en björn. Solen höll på att gå ner och 

de sista strålarna blänkte till i björnens gap. 

”Ser man på. Äntligen hemma.” 

Den välkända knarriga rösten kom från Elvin som stod vid 

brunnen och just hissat upp en hink med vatten. 

”Här har du De Vises Sten, mäster. Eller vad som är kvar av 

den” Marinda öste upp de guldskimrande stenbitarna ur 

fickan. Det liknade mest en näve med grus. 

”Åck, åck, ja, den där olycksaliga stenen.” Elvin , vägde 

stenresterna i handen och lät dem sedan nonchalant sila genom 

fingrarna rakt ner i brunnen. 

”Vad gör du mäster Elvin?” ropade Marinda chockad. 

”Tror egentligen inte den där gamla stenen betydde så 

mycket. Människor kommer fortsätta göra goda eller onda 

uppfinningar med eller utan De Vises Sten. Vishet kommer 

inifrån ens hjärta.  

De tittade ner på ringarna efter de guldglittrande stenresterna 

i det svarta brunnsvattnet. Mäster Elvin lyfte upp hinken. 
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Messilina hade nu hunnit om Alf men var ännu för långt 

borta. 

”Stenen Marinda! Stenen! Kasta stenen!” 

Marinda tog stenen och slängde utan att tänka. Den flög i en 

hög båge, över alla snöalfer och jordmummrar och landade på 

stubintråden. På precis rätt ställe. Elden fräste till och 

slocknade. Det rådde nu absolut tystnad och alla de små alferna 

tittade storögda på Messilina, Marinda, Alf och Mulle som 

flämtande kommit fram till kanonen. 

Alf kunde nu förklara allt för alferna. Och nu visste glädjen 

inga gränser. Snöalfmamman tog sin stora nyckelknippa och 

låste upp porten och alla försvann skrattande, dansande, 

hoppande och simmande efter henne in i slottet. 

Kvar stod Marinda och Messilina och tittade ner på stenen. 

Eller vad som var kvar av den. Den hade gått i tusen bitar. 

”Nu åker vi hem” sa Marinda moloket. Hon öste upp 

stenresterna i sin näsduk och knöt ihop. 

”Bra idé” sa Messilina.  
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”Det är ju också en väldigt lång resa. För att inte tala om hur 

man ska hitta vägen. Den har ju varit gömd, gud vet hur 

länge.” 

” Ettusentvåhundrafemtiotre år.” 

Marinda tittade på mäster Elvin. Den störste trollkarlen norr 

om ekvatorn och dessutom hennes gammelfarbror. Det såg ut 

som han sov men det gjorde han uppenbarligen inte. Hon 

kände sig irriterad. Vad hade han för rätt att ställa såna här 

krav på henne. Med den nya tjänsten och allt. Hon hade arbetat 

i sitt anletes svett för att få goda betyg. Och nu när hon och 

Malmkolm bestämt sig för att flytta ihop. Jag säger inte mer, 

tänkte hon. Jag har sagt mitt nej. Han får godta det. 

Marinda knep ihop munnen och tittade in i elden. 

Elden hade nu brunnit ner och var bara glöd. Det sprätte till 

då och då. Det var som det var liv där nere i glöden, ett 

pulserande liv. Marinda kunde inte släppa blicken på den 

eldröda massan där på härden. Det växte något där. Ja, 

sannerligen, det var något som växte fram ur glöden, det såg ut 

som…Marinda trodde inte sina ögon…en liten figur…den blev 

större och större…en katt… med de gulaste ögon hon någonsin 

sett. Den var nu så stor så hon fick backa en bit. Katten skakade 

av sig några eldflagor och hoppade ner på golvet och började 

lugnt att tvätta sig. 
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”Vägen blir inte så lång om man har någon att rida på.” hörde 

hon den knarriga rösten säga. ”Kanske kommer Messilina 

dessutom ihåg vägen, hon har sprungit den förut även om det 

var länge sedan. Ni bör kunna vara hemma till nästa vecka. Om 

ni undviker Fasornas kärr eller Vansinnets grotta. För då 

kommer ni inte alls tillbaka.” 

Marinda suckade. Innerst inne hade hon vetat att det var så 

här det skulle bli. Att det skulle sluta med att hon blev 

övertalad. Men hon gjorde ett försök till. 

”Mäster, jag är för oerfaren.” 

”Men nu är det så att någon måste hämta De Vises Sten och 

det får helt enkelt bli du, min flicka.” 

Marinda kände att slaget var förlorat. 

”Och hur känner man igen De Vises Sten? Har den någon 

speciell färg? Piper den?” sa hon tjurigt. 

”Du kommer inte att känna igen den, den kommer att känna 

igen dig.” 

”Nå, men låt oss då komma iväg!” sa Marinda till katten och 

tog på sig mössa och vantar. Innan hon visste hur satt hon på 

katten som tog sats och hoppade rakt upp i skorstenen och ut i 

den iskalla, stjärnklara vinternatten. 
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7. 

 

De fyra vännerna tog en tunnel som det stod Exit på och efter 

någon timme kom de ut på den neonfärgade planeten. Marinda 

kände genast igen sig och visade vägen mot slottet som 

professor Expilius ockuperat. Men när de klättrat över sista 

kullen fick de se en armé av Snöalfer och Jordmummrar stå 

uppställda framför slottet. Och längst fram stod en jättelik 

kanon. 

”Nej! De tänker skjuta sönder slottet. De vet inte att professor 

Expilius är oskadligjord! Mammas slott!” skrek Alf och började 

springa ner för kullen medan han ropade och viftade med 

armarna.” Mulle sprang efter. 

”Hoppa upp” ropade Messilina och satte av i galopp nedåt.  

Marinda som nätt och jämt hunnit slänga sig upp på kattens 

rygg kikade upp mellan hennes öron. Och fick till sin 

förskräckelse se att Gammelmummern just tände på stubinen. 

Alf som ännu var lite före dem skrek förtvivlat:  

”Skjut inte! Skjut inte! Professorn är fängslad!” 

Folket vände sig nu om och verkade höra vad han ropat för 

de pekade och viftade åt Gammelmummern att han skulle 

släcka stubintråden. Men den gamle mannen hörde ingenting.  
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massor att göra. I år gör vi inga knallpistoler dock, vi har haft 

nog av krig och skjutvapen.” 

”Och den här kanaljen ska hädanefter få sköta disken efter 

alla gröttallrikar” sa tomtemor och tog professorn i kragen och 

drog i väg med honom. Alla dvärgarna satte igång att städa 

upp i julklappsverkstaden. Robotarna togs sönder och skulle 

återvinnas till leksakståg. Snart var de igång med sin 

leksakstillverkning under sång och glam. 

Marinda, Messilina, Mulle och Alf tog nu avsked av 

tomteparet.   

”Här. Ta stenen, vi behöver den inte mer” sa tomtefar och 

rusade iväg med en hel packe önskelistor.  
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   2. 

 

Vinden ven om öronen. Marinda hade fullt sjå att hålla sig kvar 

och höll krampaktigt om kattens hals. Men det var skönt att 

trycka sig mot pälsen för nu var det riktigt kallt. 

”Vill du vara vänligt att inte trycka så hårt!” hörde hon en 

kvävd röst inne ifrån pälsen. 

”Men jag tror jag ramlar av” flämtade hon. ”Det blåser 

mycket ikväll.” 

”Det går strax över” sa katten, ”vi är strax ute ur atmosfären 

och där blåser det inte. Jag tänkte ta genvägen över 

Vintergatan.” 

”Vintergatan? Är du säker på att du hittar vägen?” 

”Nej, säker kan man aldrig vara” 

Marinda kom inte på något att säga. Istället började hon 

fundera på hur hon hamnat i den här knipan och vad hon 

skulle göra för att klara sig ur den.  

Allt började på det stora mötet för trollkarlar, häxor, magiker 

och allmänt trollkunniga förra sommaren på Åland. Hon hade 

följt med mäster Melvin dit för hon hade inga andra planer för 

semestern och hon tänkte att där träffade man nog intressanta 

människor. De flesta visade sig vara ganska tråkiga. Gamla 

trollkarlar som hela tiden envisades med att trolla bort andra 
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och sig själva och så måste ordningsvakterna klara upp det 

hela. För att inte tala om alla dessa häxor som tävlade om 

största och svartaste vårtan på näsan eller kom i slagsmål med 

kvastarna eller glömde att släppa ut katterna för natten så det 

luktade kattkiss överallt på hotellet.  

Men så var det Malmkolm förstås. Hon log. Han var en av de 

yngre magikerna. Hans specialité var att gå ut på gatorna och 

lura och förtrolla folk. Han blev faktiskt uppmärksammad av 

ett tv-team som ville göra Dolda kameran-program med 

honom. Producenten sa att han hade rätt utseende för tv. Hon 

tänkte på hans mustascher som var vaxade i stora snirklar, 

guldringarna i öronen och de buskiga ögonbrynen som alltid 

såg så bistra ut. Men det var bara som det såg ut, han var den 

snällaste, mest romantiska man hon någonsin träffat. Han var… 

Pang. Något smällde till i nacken. 

”Aj!” Hon kände efter och fick handen full av snö. 

”Aj!!” En hård smäll mellan skulderbladen. ”Vad är det som 

händer Messilina?” 

”Äsch, det är bara de små snöalferna. Alltid lika busiga. Ingen 

uppfostran. Likadant varenda gång man tar Vintergatan.  

Bombardemanget var nu i full gång. Messilina ökade farten 

och snart var de små rackarungarna långt borta som tur var. 
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Expilius pekade nu på robotarna och skrek:  

”Robotar, fram med puffrorna!”  

Men inget hände. Professorn tittade sig nu nervöst omkring 

medan han backade mot väggen där det stod ett skåp med Rör 

ej på. Han slet upp dörren och när han vände sig om hade han 

ett fasansfullt, enormt skjutvapen i händerna som han riktade 

mot tomtefar. 

”Åhh!” Alla dvärgarna skrek skräckslaget.  

Men i samma stund såg alla i grottan att på klippavsatsen 

ovanför Expilius klev tomtemor och Messilina fram. Och 

sekunden efter kom en störtskur av gröt rakt ner över 

professorn. 

”Va..blg..brp..” Han hade gröt över hela sig, i ansiktet, i 

ögonen, i hela det långa röda skägget. Han tappade vapnet. 

Mulle som stod närmast nappade till sig det och sprang snabbt 

fram och kastade det i Djävulsgropen. Messilina hoppade vigt 

ner från klippan och hon, Alf och Marinda tog fast den 

kladdiga Expilius och band honom med röda julklappssnören 

som låg i ett hörn från julklappstillverkningen. Alla dvärgarna 

hurrade och dansade runt av lycka. 

Men tomten sa myndigt:  

”Här har vi inte tid med festande. Det är snart jul och vi har 
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trodde tomteparet eftersom det redan pyrde bland de stackars 

slavarna. När upproret startade skulle tomten kliva fram med 

De Vises Sten i högsta hugg och så hoppades de att stenen 

skulle ge dem vishet och styrka att fängsla Expilius. 

Tomtemor hjälpte nu Marinda, Alf och Mulle att klä ut sig till 

dvärgar. Messilina hade för lång svans så hon fick vänta med 

tomten. Tomtemor skulle koka mer gröt. Hon trodde dvärgarna 

skulle vara väldigt hungriga när de blivit befriade. 

Och så smög sig de utklädda spionerna ut och satte igång. 

Det gick precis som de tänkt sig. Batterierna blev uttagna och 

slängda i Djävulsgropen utan att någon märkte det. Marinda 

gick omkring och viskade att dvärgarna skulle vara redo för 

uppror om en kort stund. De nickade ivrigt allihop. Och när 

Expilius vrålade ut sitt ”Jobba på! Arbeta hårdare!” ställde sig 

alla dvärgarna upp och skrek ett samfällt:  

”NEJ!!!” 

Expilius tittade förvånat på dem men vrålade ännu högre  

”Jobba på! Annars hamnar ni i Djävulsgropen!”  

”NEEJ!” 

Nu steg tomtefar fram och höll upp stenen och sa med hög 

röst. 

”Nu är det slut med ditt skräckvälde professor Expilius. Nu 

får du ge dig.” 
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Marinda masserade sin onda nacke och återgick till tankarna på 

sommarens händelser. 

Meningen med mötet var att man skulle komma underfund 

med hur man skulle få mänskligheten att sluta upp med att 

göra så mycket dumma uppfinningar.  

”Det börjar gå överstyr” menade den äldsta trollkarlen, tillika 

ordförande i Stora Rådet, i sitt inledningsanförande. ”Det 

började med det där hjulet och det var väl inte så farligt, tyckte 

jag” sa han, ”men sen har det blivit värre och värre och nu med 

plast, miljögifter, atombomber, intelligenta kylskåp, och jag vet 

inte vad, så måste vi göra något. Men vad?” 

Den äldsta häxan påminde sig att hon hört sin 

gammelgammelmormor säga något om en viss sten som 

försvann någon gång vid andra trollkarlsmötet i Egypten på 

700-talet där det visst blivit lite livligt. En av medlemmarna 

hade i festyran fått för sig att trolla bort en pyramid men 

misslyckats så det blev bara en stor stenhög av alltihop. 

Däremot försvann både det ena och det andra, bland annat en 

alldeles särskilt sten. 

Mäster Elvin, den näst äldste i rådet, sa att den stenen, 

benämnd De Vises Sten, hade ställt till besvär förr och borde 

hittas för att sedan förstöras. En kommitté med Elvin som 

ordförande och ende medlem utsågs att bereda frågan och 
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sedan var mötet slut. Mästern beslutade, efter närmare 

eftertanke, att hålla saken inom familjen och hade nu alltså 

skickat ut sitt enda syskonbarnbarn på den här vanskliga 

expeditionen. 

Så här långt kommen i sina funderingar märkte Marinda ett 

konstigt vibrerande ljud som kom framifrån pälsen. Det var 

katten som morrade. 

”Vad är det, Messilina?” frågade hon ängsligt. 

”Vi har problem” väste katten, ”vi är förföljda. Jag går ner för 

landning.”  Marinda hann precis greppa fast innan Messilina 

störtdök. 

De landade i någon sorts djungel. Det var lianer överallt och 

en fuktig tryckande luft. Rakt fram syntes några gamla 

söndervittrade ruiner övervuxna med växter. 

”Göm dig fort i ruinen!” Katten daskade till Marinda med 

svansen och hon rusade in i skuggan av en pelare. 

Ett brak fick henne att se sig om. En raketliknande farkost 

hade just landat men trasslat in sig i lianerna så den hängde lite 

på trekvart. En lucka öppnades och ut hoppade en märklig 

figur. En liten man, inte längre än ett sjuårigt barn, med det 

längsta illröda skägg hon någonsin sett. Det var så långt så han 

hade det virat runt midjan minst två gånger för att inte snubbla 

på det. Ett par runda mycket tjocka glasögon tittade ut från den 
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tackat nej till risgrynsgröt men girigt slickat i sig en stor tallrik 

mjölk. Marinda vände sig till tomten. ”Tyvärr har vi inte hittat 

den.” 

”Vad är det du har i fickan då?” sa Messilina, som just var 

klar med högra örat. 

Marinda tittade förvånat på henne och kände i fickan. Där låg 

en sten. Hon måste ha lagt ner stenen, som hon slog professor i 

huvudet med där på stranden, i fickan utan att tänka på det. 

Hon tog upp den och lade den på bordet. Hon berättade hur 

hon hittat den. Den glimmade och gnistrade där i den skumma 

belysningen. 

”Jag visste att det skulle ordna sig! Det är absolut Den Vises 

Sten!” skrek tomtegubben. 

”Ordnat sig, var väl lite för tidigt att säga” sa Messilina med 

skärpa. 

”Du menar att vi ska slå Expilius i huvudet igen” sa Marinda 

tvivlande. 

”Nej, nej! Det är inte så man använder stenen. Den ger en 

vishet förstår ni. Så man kan överlista dumhet och elakhet.” 

Nu gjorde de upp en plan. Alf och Mulle skulle smyga sig ner 

och plocka ur batterierna ur robotarna. Batteriluckan satt på 

baksidan av varje robot kunde tomten meddela. Marinda skulle 

gå runt och uppvigla dvärgarna till uppror. Det skulle bli lätt 
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dvärgnissar och allt. Lyder dom inte kastas dom i 

Djävulsgropen. 

”Men…men betyder det att det inte kan bli jul då?” 

”Så är det, så är det, vänner.” En tår rann sakta ner för den 

röda näsan på tomten och försvann i skägget. Men så sken han 

upp. ”Men det blir säkert någon råd med detta också. Man skall 

aldrig misströsta. Följ med och träffa tomtemor.” 

De gick vidare och kom till ett kök där en rultig vithårig 

gumma med julförkläde stod och kokade gröt. 

”Räcker gröten till mina gäster också, tomtemor?” frågade 

tomten och pussade sin fru på munnen. 

”Naturligtvis, käre gubben min” sa hon och de slog sig ner 

vid bordet.  

När de ätit sig mätta började de fundera på hur de skulle 

kunna befria tomtedvärgarna och jaga bort den onde 

professorn. 

”Om man bara hade haft stenen” sa tomtefar helt plötsligt . 

”Stenen?” Marinda blev förvånad. 

”Ja, Den Vises Sten alltså. Men tyvärr har den varit borta 

sedan länge. Den hade kunnat stoppa Expilius, ja all ondska 

faktiskt.” 

”Men det måste vara den stenen vi har letat efter.”  Hon 

tittade på Messilina som satt och tvättade sig. Katten hade 
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röda kalufsen. Han riktade ett pistolliknande vapen mot 

Messilina. 

”Var är den? Ta genast hit den! Annars dödar jag dig!” 

”Min bäste herre, vad pratar ni om?” frågade katten med sin 

låga lugna röst. 

”Stenen! De Vises Sten! Jag måste ha den nu!” 

”Vet verkligen inte vad ni pratar om?” 

”Jag vet att du har den! Ta hit den!” 

Mannen började springa mot katten som tog ett vigt hopp 

upp på en gren. Mannen försökte klättra upp och tog tag i 

lianerna. Messilina hoppade över mannen till en annan gren 

varvid den lille snodde runt och fastnade med skägget i den 

tjocka växtligheten. Ju mer han försökte komma loss desto mer 

fast satt han. Messilina tog tre långa kliv bort till pelaren och 

väste; 

”Hoppa upp fort. Vi måste iväg.” Marinda slängde sig upp 

på kattryggen och så var de på väg med den arge mannens 

gormande i öronen. 

”Vem var det där?” flämtade hon. 

”Det där var professor Expilius” sa Messilina. 
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3. 

 

”Professor Expilius?! Är han också ute efter stenen?” 

”Just precis. Där har du en som är besatt av att göra 

uppfinningar, antingen dom är till nytta eller inte. Såna typer är 

farliga.” 

”Men vart är vi egentligen på väg Messilina?” 

” Jag tänkte vi skulle ta oss en titt på Längtans strand. Där 

finns mycket sten. Vi är snart där.” 

Där överdrev katten lite men fram emot middagstid hade de 

ett stort och vitt hav framför sig. De landade på 

klapperstenstranden. Marinda tittade sig förtvivlat omkring. 

Sten vid sten så långt man såg. Hon vände på en. Den såg inte 

vis ut. 

”Kom ihåg vad mäster Elvin sa, stenen kommer att känna 

igen dig. Oroa dig inte,” sa Messilina. 

De vandrade utmed stranden och höll ögon och öron öppna. 

Vågorna slog mot stenarna och skvätte på dem. Det verkade 

blåsa upp till storm. Vinden slet i dem och havet brusade så 

man knappt hörde måsarnas skrik. 

”Nej nu måste jag vila” sa Marinda, som nu var trött, frusen, 

våt och nära gråten. Hon fick se en liten fiskebod lite längre upp 

på stranden. Byggd av klappersten med en låg trädörr. De gick 
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Alf flämtade till. ”Det här måste vara professor Expilius 

hemliga robotfabrik, Han tänker starta krig och utplåna oss alla 

med de där hemska varelserna.” Där nere började nu en stor 

högtalare vråla ut: ”Jobba på! Arbeta hårdare! Annars åker ni 

ner i Djävulsgropen! De stackars dvärgarna sprang nu ännu 

fortare där nere. De fyra betraktarna kände hur modet sjönk. 

Hur skulle de kunna göra något åt det här? 

”Pst!”  

Marinda vände sig om. 

”Pst!! En röd näsa stack ut från en håla i väggen och en arm 

vinkade ivrigt. 

”Det är någon där borta” viskade Marinda till de andra. De 

kröp försiktigt bort mot hålet. Nu såg de att näsan och armen 

tillhörde en tjock farbror med ett stort skägg. 

”Var tysta och kom in här” viskade han. De gjorde som han 

sa. Längst in i hålan var en dörr som mannen öppnade och de 

kom in i en liten kammare. Marinda såg nu att den skäggige 

mannen var helt rödklädd. Hon stirrade. 

”Är du…kan det vara så…men det är väl inte möjligt?” 

”Just det. Det är jag som är jultomten, kära vänner.” 

”Men varför…hur…?” 

”Den här professor Expilius lurade sig in här när jag tog min 

årliga vårtupplur. Han tog över hela min verkstad med 
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bara en kal stenvägg. Ingen dörr. De traskade vidare. Luften 

var tjock och det luktade illa. Facklorna flämtade till och snart 

slocknade de. 

”Håll varandra i händerna och akta er för hål i golvet” 

viskade Mulle. 

Marinda fick tag i Alfs hand och grep tag i Messilinas päls 

och så trevade de sig framåt. Nu hördes avlägsna dunkanden 

och det blev allt varmare. Ljudet blev allt starkare liksom 

värmen. Marinda kände hur svetten rann utmed ryggen. Ett 

svagt ljus började visa sig långt framme i tunneln. Det 

rödaktiga ljuset blev starkare och de kunde nu se var de gick. 

Dunkandet var öronbedövande. Smygande kom de fram till en 

jättestor grotta. Man såg inte de bortre väggarna. Ett 

klipputsprång dolde ingången av tunneln. De lade sig på mage 

och kikade försiktigt över kanten.  

De häpnade. Långt där nere var det som en stor fabrik. 

Massor av små dvärgar sprang fram och tillbaka med vagnar på 

räls, lådor som hissades upp i olika vinschsystem. Det rykte, 

luktade illa, bankade och smällde. I mitten fanns ett stort svart 

hål. Längst bort stod det en rad med enorma märkliga figurer. 

Plåtvidunder med stora insektsögon, gripklor i stället för 

händer och utrustade med olika sorts vapen. 
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fram till dörren som var stängd med en stor bom. De lyfte bort 

den och kände på handtaget. Dörren var öppen och de steg in. 

Det fanns inget fönster men de skymtade en hög med gamla nät 

där de slog sig ner. Marinda burrade in sig i pälsen på 

Messilina som lade sin stora svans över dem båda. Snart sov de. 

De vaknade av ett brak. Innan Marinda ens fattat var hon var 

hade katten hoppat upp och lagt på en klinka på dörren inifrån. 

Det var i sista minuten för nu ryckte någon i dörren och 

vrålade: 

”Öppna! Jag vet att ni är där inne. Kom ut med stenen annars 

får ni sitta där i evigheters evighet!” 

”Det är professor Expilius!” viskade Marinda, stel av skräck. 

Katten svarade inte. Hon hade smugit bort till det mörkaste 

hörnet och verkade undersöka något där med sina morrhår. 

”Det finns en skorsten här” viskade hon ”Hjälp mig röja lite.” 

Medan professorn skrek och bankade utanför flyttade de 

undan gamla tinor, säckar och mera nät. Sedan gjorde de upp 

en plan. 

”Jag tar mig upp genom skorstenen upp på taket och slänger 

ner ett nät över professorn. Sedan kommer du ut och så far vi 

härifrån.” Messilina var redan på väg upp i den trånga 

skorstenen. 
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Marinda sprang fram till dörren och lyssnade. Efter stund 

hörde hon buller utifrån. Hon slängde upp dörren. På marken 

låg nätet i en hög. Bredvid låg Messilina livlös. Professor 

Expilius stod med sitt vapen färdig att skjuta katten. Marinda 

kände en våg av ilska stiga inom sig. Hon grep en av stenarna 

på marken och rusade fram och slog den rödhåriga gubben i 

skallen. Han stöp direkt. Hon tog tag i det långa skägget och 

släpade in honom i fiskeboden, slog igen dörren och lade över 

bommen på utsidan. Sedan skyndade hon tillbaka till katten 

som låg där som död. Hon började gråta och lade sin kind mot 

den lena pälsen. Marinda insåg nu hur mycket hon tyckt om sin 

nye vän. Och nu var hon helt ensam på den här öde stranden. 

Hon började skaka av gråt och högljutt klaga sin nöd. 

”Sluta med ditt gnäll! Jag har ont i huvudet ändå. Den där 

lilla rackaren överraskade mig med bommen.” 

”Åh, Messilina, du är inte död?!” Marinda var så lättad så 

hon fortsatte gråta för det. 

”Har ett antal liv kvar som tur är.” 

Det började bulta och gorma inifrån boden. 

”Det är bäst vi kommer härifrån innan han tar sig ut” sa 

Messilina och ställde sig försiktigt upp. Hon gick fram till 

professor Expilius raket och mixtrade med något. 
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6. 

 

Till Marindas förvåning tog de en gång som ledde brant nedåt. 

”Borde vi inte upp till ytan för att flyga till Vintergatan” sa 

hon till Mulle. 

”Det här är en Genväg som byggdes i gamla Sagotiden. Den 

leder faktiskt till planeten som Expilius bor på. Fråga mig inte 

hur det går till. Men det är inte många som använder den. Det 

har flyttat in konstiga varelser i de här tunnlarna under 

seklernas gång.” 

Det sluttade brant nedåt. Golvet bestod av stenar och löst 

grus. Ibland tappade de fotfästet och hasade ner en bit. Det gick 

långsamt framåt. Konstiga ljud ekade mellan väggarna. 

Marinda tittade sig nervöst om. Hon var glad att Messilina gick 

sist. Mulle och Alf gick först och hade facklor. Men ljuset nådde 

knappt fram till Marinda. Gången blev trängre och trängre och 

så stod dom framför en ny dörr. 

”Går vi in här finns det ingen återvändo” sa Mulle med låg 

röst. ”Det här är en ensidig dörr. Den finns helt enkelt inte på 

andra sidan.” 

Marinda rös. Men nu hade Mulle öppnat dörren och gått 

igenom och hon kände hur Messilina puffade henne framåt 

med nosen. Så var de alla genom dörren och bakom dem var 
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sen framför brasan som sprakade i den öppna spisen och 

slumrade in. 

De väcktes av Alf och Mulle. Med sig hade de en urgammal 

alf som visade sig vara Gammelmummern. Han stödde sig på 

en liten krokig käpp och var tydligen väldigt närsynt för han 

försökte hälsa på sig själv i spegeln över öppna spisen. 

”Denna professor Expilius!” kraxade han och viftade med 

käppen så några glas gick i kras. ”Vi måste helt enkelt ta itu 

med honom. Jag förklarar krig!” Han tänkte slå sig ner på en 

stol men satte sig bredvid. Mulle och Alf fångade upp honom i 

sista sekunden. 

”Jag samlar ihop hela mummerarmén genast. Vi beger oss till 

Vintergatan direkt efter middagen.” 

”Jag har en idé” sade Mulle, ”kanske borde jag och Alf och 

hans vänner bege oss i förväg och spana. Vi kunde ta 

Genvägen.” 

”Genvägen är en farlig väg” sa Gammelmummern och slog 

ner en gammal antik vas från spiselhyllan som Messilina 

påpassligt räddade med svansen.  

När Mulle förklarat att Alfs vänner betraktades som stora 

hjältar av Snöalferna gick dock den gamle med på planen. Och 

efter att de ätit ett ordentligt mål mat till, samt blivit utrustade 

med ryggsäckar med färdkost gav de sig av. 
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”Det ska väl uppehålla honom ett tag” sa hon sedan med ett 

leende. 

Marinda klättrade upp på kattens rygg och efter en vinglig 

start av den fortfarande yra katten så var de på väg igen. 
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4. 

 

Efter en stund var de åter på Vintergatan. Smock! En snöboll i 

ryggen. Snöalfer överallt. Gömda bakom småplaneter som flöt 

omkring. Marinda kände hur ilskan växte. 

”Stanna genast! Hör du det, stanna!” skrek hon och drog 

Messilina i nackhåren. 

Messilina landade på ett stjärnstoftliknande moln av något 

slag. 

”Vad är det?” frågade katten irriterat. Men Marinda hoppade 

ner på molnet. Det kändes lite ostadigt, som ett gungfly i ett 

kärr, men hon tog vingligt ett steg fram till kanten, lade 

armarna i kors och ropade med hög och bestämd röst: 

”Nu kommer ni genast fram!” 

Först hände ingenting. Alferna var som bortblåsta. 

”Hör ni det! Innan jag räknat till tre ska ni vara här! Ett…” 

domderade Marinda. 

En liten näsa och sedan en vit luva stack nu fram bakom en 

grön meteorit. 

”Två…!” 

Nu tittade det fram fler och fler små alfer. Några började 

försiktigt närma sig. De liksom simmade fram genom rymden 

mot Marinda och satte sig på det närmaste molnet. De var 
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”Jordmummersläkten har bott här ända långt tillbaka i den 

gamla sagotiden” sa Alf. ”Ingen kommer ihåg nåt från den 

tiden”. 

”Bor de här nere hela tiden?”  

”Ja, de hatar regn, blåst och drag. Här är det lagom varmt och 

skönt.” 

Nu hade de kommit fram till en stor port i slutet av gången. 

Alf bankade på och en liten lucka öppnades och ett 

snöalfliknande ansikte tittade ut.  

”Jaha?” frågade en ängslig röst. 

”Hej Mulle! Känner du inte igen mig? Din kusin Alf.” ropade 

Alf. 

Dörren slogs upp och Mulle hoppade ut och tog skrattande 

Alf i famn. 

”Alf! Vilken överraskning!” 

Alf presenterade sina vänner och talade om deras ärende. 

”Kära nån. Är den där professor Expilius i farten nu igen. Vi 

är tvungna att ha låst här nu för tiden. Men kom nu, vi måste 

genast informera Gammelmummern. Är ni hungriga?” 

De kom nu in i stora fina salar och rum. Mulle och Alf 

lämnade Marinda och Messilina i en matsal där bordet var 

dukat med alla tänkbara läckerheter. De högg in och lade sig 
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Katten morrade lite dovt men satte av. Nu bar det av nedåt 

mot jorden igen. Efter ett par timmar landade de i en vacker 

grön dal. Snöalfpojken, som visade sig heta Alf, visade vägen. 

Det växte stora röda smultron längs stigen och de åt nävvis och 

plockade långa strån fulla. Marinda insåg att hon var väldigt 

hungrig. Det var ju långt efter lunchdags. Plötsligt kom hon att 

tänka på Malmkolm. Hur förtjust han är i mat. Hur underbart 

det blir när de flyttar ihop. Vilka fredagsmys de ska ha. Tacos 

eller pizza? Malmkolm tycker nog bäst om pizza, tänker hon 

drömmande.  

”Här är ingången!” Alf avbröt hennes tankar. 

Han stod och pekade ner på en liten håla bakom en sten. Det 

såg ut som ett kaninhål. Han hoppade ner och försvann. 

Marinda och Messilina såg tveksamt på varandra men la sig 

sedan ner och kröp in. Det blev genast mycket större innanför 

öppningen. Ett ljus föll in någonstans ifrån och de började gå 

nerför jordtunneln. Så småningom blev väggarna av sten och 

man förstod att man var inne i berget. På väggarna var målat 

bilder av olika djur. Mammutar, sabeltandade tigrar och andra 

som hon aldrig hört talas om. 

”Det här måste vara väldigt gamla grottor,” sa hon. 
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säkert hundra stycken. De flesta hängde skuldmedvetet med 

huvudena. Den minsta snyftade rent av. Marinda kände hur 

ilskan rann bort.  

”Så här kan ni ju inte hålla på, förstår ni väl. Slänga snöbollar 

på oskyldiga resenärer här på Vintergatan. Borde inte ni vara i 

skolan nu förresten? 

Den största ställde sig upp. 

”Det är ingen som säger till när vi ska gå och ingen gör i 

ordning någon lunchsmörgås att ta med och ingen kysser oss 

farväl.” 

”Har ni ingen mamma?” 

”Jo, men hon är tillfångatagen av den elake professor 

Expilius. Hon har varit borta i flera år nu” 

”I flera år?!” 

Den minsta alfen började nu gråta hejdlöst och hackade fram: 

”Vi längtar efter vår mamma!”  

Och nu började de gråta allihop. Marinda kände sig lite 

hjälplös men kände att hon måste hjälpa de här små stackarna. 

”Om ni lovar att inte slänga snöbollar på folk så ska vi 

försöka befria er mamma.” 

De små snöalferna började jubla och hoppa runt så flera 

stycken ramlade genom molnet de satt på. ”Hurra, hurra!” 

skrek dom. 
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Marinda tittade nervöst på Messilina som satt och tvättade 

svansen. 

”Det här får du klara upp själv, det ingick inte i avtalet” sa 

katten och lade sig makligt ner på örat och slöt ögonen. 

Marinda vände sig till de förväntansfulla alferna. 

”Ja då..ja..” hon försökte komma på en plan, ”kan ni visa mig 

var er mamma hålls fången?” 

”Jaa!” ropade de i korus och tog henne i händerna och så flög 

hon genom rymden. 

Strax landade de på en stor neonglänsande planet. Snöalferna 

stod alldeles tysta. Den största smög fram till Melinda och 

viskade i hennes öra. 

”Vi vågar inte gå längre men på baksidan av den här planeten 

ligger Expilius slott där vår mamma sitter fången.” 

”Vänta här ni.” 

Marinda började traska. Efter en lång tröttsam vandring, det 

var stenigt och bergigt med djupa raviner som man fick gå runt, 

dök några torn upp över horisonten. När hon kom närmare 

syntes resten av slottet. Ett dystert bygge i granit med små 

fönstergluggar. 

Som hon stod där och tittade kom professorns raket och 

landade framför porten. Marinda kastade sig ner bakom en 

sten. Expilius steg ur och gick fram till en stor tratt som var 
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5. 

 

Snöalfpappan höll ett tal och tackade Marinda för att hon 

räddat dem. Men snöalfmamman grät och undrade var de 

skulle bo. 

”Det var ett så fint slott som du byggde, Rudolf. Jag skulle 

just sätta igång med att inreda och tapetsera. Nu får vi bo på 

gatan igen.” 

Det största snöalfbarnet gick fram till pappan och sa: ”Kan vi 

inte be att få hjälp från våra kusiner, jordmumrarna? Så kan vi 

kanske jaga bort den där professor Expilius?” 

Pappan såg bekymrad ut. ”De bor väldigt långt bort. Jag 

vågar inte lämna er ensamma här med den där boven i 

närheten.” 

”Jag kan simma dit och fråga” sa den lille alfen morskt och 

sträckte på sig. ”Ni kan kanske följa med?” sa han 

förhoppningsfullt och tittade på Marina och Messilina. 

”Vi har lite egna affärer att ta itu med” sa Messilina och 

tittade strängt på Marinda.  

Marinda tittade på mamman, pappan och alla de små barnen. 

”Hittar du vägen?” Pojken nickade glatt. ”Hoppa upp då. Du 

kan inte simma hela vägen antar jag” sa hon utan att titta på 

Messilina.  
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”Ja ja men nu måste vi ut” sa Marinda lite otåligt. 

”Kom med här” ropade den lille mannen och satte iväg med 

förvånande hastighet med tanke på magen. ”Vi tar bakdörren.” 

När de tumlade ut genom dörren satt Messilina där och 

väntade. Aldrig hade Marinda blivit så glad över att se henne. 

”Det var på tiden, hoppa upp” väste katten och så bar det 

iväg runt planeten. Marinda red på katten och snöalfparet 

simmade tätt tillsammans. Alla småalferna hurrade och 

dansade när de kom tillbaka och simmade efter dem, både med 

bröst och ryggsim. Ja, till och med, av några av de äldsta, med 

fjärilssim. 

Till slut landade de allihop på Vintergatan. 
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monterad på väggen. Och nu började professorn, till Marindas 

stora förvåning, att sjunga. 

”Till ha-a-aaavs, till ha-avs!” Det var inte vackert. Men nu 

öppnades en dörr i muren och Expilius gick in och porten 

stängdes. Marinda smög sig närmare. Ett ljus tändes i ett 

fönster längst upp i tornet. Hon såg professorn gäspa stort och 

sträcka på sig. Sedan släcktes ljuset och efter en stund skakade 

hela slottet av fruktansvärda snarkningar. Efter en lång stund 

smög hon fram till tratten. 

”till ha-a..vs” pep hon. Inget hände. Hon försökte en gång till 

lite modigare. 

”Till ha-a-aaavs, till ha-avs.” Dörren verkade tveka lite men 

gick sedan upp en liten bit. Hon väntade tills hon hörde nästa 

snarkning så smet hon in. 

Innanför var en stor dyster hall med en trappa som gick 

uppåt. Längst borta i hörnet gick en liten smal trappa neråt. 

Hon tog den. Nedanför den var en ekdörr med en nyckel i låset. 

Hon vred om nyckeln och dörren gick upp med ett knarrande. 

På en stol vid ett bord satt en liten kvinna med vitt förkläde. 

Hon tittade förvånat på Marinda. 

”Håll tyst. Jag har kommit för att befria dig” viskade Marinda 

och tog den lilla snöalfmamman i handen. De smög upp för 

trappan. När de kom upp i hallen blev Marinda medveten om 
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att snarkningarna hade upphört. När hon tittade upp stod 

Expilius längst upp i trappan. Han gav till ett vrål. 

”Skynda!” skrek hon och ryckte med sig kvinnan och sprang 

ned igen.  

” Kom med in här!” sa snöalfmamman och öppnade en smal 

dörr som det stod Städ på. Det var skumt i städskrubben men 

lite ljus trängde in genom en mycket smutsigt liten fönsterglugg 

längst uppe vid taket. Den lilla kvinnan la på en hasp som satt 

på insidan.  

Här är vi fast, tänkte Marinda förtvivlat. Men kvinnan gjorde 

ett tecken till henne att hålla tyst och lyfte sedan på en stor hink 

som såg ut att inte varit använd på länge. Under hinken var en 

rund lucka i golvet med en ring i. Alfmamman tog tag i ringen 

och lyfte upp luckan. Hon gjorde ett tecken till Marinda att 

kliva ner där. Hålet var inte stort. Skulle hon fastna? Men nu 

bultade det på dörren och hon höll andan och ålade sig ner 

genom hålet och ramlade ner för en stege. Hon tittade upp och 

såg kvinnan låsa luckan med en liten nyckel. 

”Hur kan du ha en nyckel hit?” viskade hon förvånat. 

”Det är ju mitt slott” sa mamman lågt. ”Min försvunna man 

byggde det till mig och alla våra älskade barn. Luckan var till 

för att barnen skulle kunna rymma lite då och då. Inte för ofta, 
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därför har jag en nyckel att låsa med, men kanske någon gång i 

månaden om de varit snälla. Barn tycker sånt är så roligt.” 

Nu dundrade det ovanifrån. Det lät som professorn stampade 

på luckan. 

”Jag tror det är bäst vi ger oss av” sa Marinda. 

”Det är länge sedan jag var här” sa den lilla snöalfmamman 

lite osäkert, ”men vi ska nog åt det här hållet.” 

Det fanns många gångar och tunnlar och Marinda började 

misstänka att kvinnan inte visste vägen. Så kom de fram till en 

dörr som det stod Potatiskällare på.  

”Här känner jag igen mig” sa kvinnan glatt och tog tag i 

dörrhandtaget. Dörren var låst. 

”Vem är det?” kom inifrån dörren. 

Snöalfmamman började hoppa och skrek ”Är det du, 

Rudolf!? Har du varit här hela tiden?” 

”Släpp ut mig, är du snäll! Du har väl nyckelknippan?” 

Kvinnan drog upp sin knippa och hittade efter en stund rätt 

nyckel och låste upp. Ut hoppade en liten snöalfman med rund 

mage. 

”Jag skall aldrig mer äta potatis i hela mitt liv” sa han och gav 

sin fru en stor kram. 

”Vi äter ris varje dag, jag lovar” sa mamman med tårarna 

strömmande nerför kinderna. 


