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Dexter

Lillgammal,
känner sig korkad
men är smart. Trött
på vuxna, vill bli
tagen på allvar.

Tomas

Supersmart schimpans,
som kan alla världens
språk, schack, karate,
judo – ja, kort sagt allt!
Hatar att bli kallad apa.

morfar, carl-gustav

nikita

Busig cirkusflicka
som avskyr att lyda
andra. Älskar att
uppträda. Urstark, snäll
och tycker om djur.

Uppfinnare, upptäcktsresande, Nobelpristagare
och hemlig agent. Ledare för
Motståndsrörelsen.Vill skapa
en bättre värld utan krig
och svält.

måsen

Morfars närmaste
vän och huvudansvarig
för Örnnästet. En av
ledarna i Motståndsrörelsen.

vallax

doktor örn

En av ledarna i
Motståndsrörelsen.
Djurexpert. Tycker
om barn. Gabonmästare i schack.

En av ledarna i
Motståndsrörelsen.
Doktor i byggnadsfysik.
Har ritat och
byggt Örnnästet.

doktor pipaluk

Veterinär från Grönland
som blev ambulerande
läkare. Galen i kanelbullar.
Benämner patienter
vid djurnamn.

yamoto

Judolärare vid
Örnnästet. Pratar
med lustig accent.
Kan inte säga
bokstaven R, det låter
i stället L eller J.
Kommer från
Japan.

max

Obelix

Mamma elsa

Arkeolog. ”Bor” ibland
på universitetet och
glömmer bort Dexter.
Snäll, men lite förvirrad.
Dålig på att passa tider.

maria

Tjej-Svarthatt som
tar hand om Vithattarna
och Örnnästets kök. Kär
i Rex. Mästerkock med
hett temperament.

Osynlig schäferhund.
Busig, älskar korv. Åt
ett sexpack munkar
en gång, men gör
det aldrig igen!

manuela

Morfars städerska.
Har många dolda
talanger, men också
en stor förkärlek
för Prinsesstårta.

rex

Snäll Svarthatt
som gått över till
Motståndsrörelsen.
Kär i Maria. Har en
känslig mage, som
ibland inte tål
Marias mat.

Talande, äventyrslysten
mus. Teknikintresserad
flerbarnsfar som vill ut
och se världen. När
han blir skrämd sker lätt
en ”olycka”.

sergej

Schacklärare vid
Örnnästet. En av de bästa
schackspelarna i världen.
Kommer från Ryssland.
Hatar att förlora.

bartok

Musiklärare vid
Örnnästet. Älskar
cello och violin.
Kommer från
Ungern.

vithattarna

Svarthattar
som fostrats av
Motståndsrörelsen
och blivit snälla.
Tränas till
specialagenter
vid Örnnästet.

baron

Envingad, brandskadad papegoja
med enformigt krax:
”Makten är min!”

kapitel .........................................sid

evan kostroff

”Kejsare av den Nya
Världen.” Vill bygga
upp en ny rymdvärld
med bara smarta
människor. Hatar
barn och djur.

Professor Ubu-tutu
En av världens
främsta forskare.
Kostroffs närmaste
man. Drömmer om ett
slott i rymdvärlden.

madame clousette
Mäktig investerare.
Delägare i Kostroffs
diamantgruvor och
en nyckelperson i
skapandet av den
Nya Världen.

Cirkusdirektör bozo
Girig cirkusdrektör
på Teneriffa. Håller
Nikita tillfångatagen.
Omåttligt intresserad
av pengar.

svarthattarna

Artificiellt skapade
varelser, som Kostroff
föder upp i underjorden.
Saknar namn, har
endast nummer.
Tränas till specialagenter.
Måste äta nyttig mat,
vilket de hatar.
Galna i munkar.
Har alltid ett sexpack
donuts med sig.
Onda, men goda
innerst inne.

Onsigbaar

Afrikansk lejonhund.
Tjänstgör egentligen som
vakthund vid Sydafrikas
presidentpalats. Kastas in
i äventyret på grund av
Ubu-Tutus experiment.
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detta har hänt:
När morfar Carl-Gustav Olsson avslöjar sin hemlighet för
Dexter vänds allt upp och ner. Morfar är inte bara uppfinnare, Nobelpristagare och upptäcktsresande – han är också
hemlig agent och kämpar mot den onde Evan Kostroff.
Dexter får se morfars hemliga vindsförråd, vilket också
är ett flygande torn som en dag flyger iväg till Örnnästet på
Svalbard, där Motståndsrörelsen har sitt högkvarter.
Morfar är ledare för Motståndsrörelsen som försöker
stoppa Kostroff från att bygga upp en ny rymdvärld med
bara smarta människor och förinta världen.
För att lyckas med sina planer vill Kostroff stjäla morfars
uppfinningar, bland annat osynlighetsbältet.
I sin strävan efter att skapa den perfekta Nya Världen, där
Kostroff själv ska vara kejsare, har han kommit på ett sätt att
göra människor supersmarta. Under sina experiment lyckas
han få en apa att prata och tänka som en människa.
Svarthattarna tillfångatar Dexter och tar honom till
Kostroffs luftskepp. Där träffar han den supersmarta, talande schimpansen, Tomas, som blir hans bäste vän. De lyckas
fly från luftskeppet och lämnar Stockholm i morfars flygande tornraket.

En av Svarthattarna går över till Motståndsrörelsen.
Dexter döper honom till Rex. Rex följer med till Örnnästet
på Björnön, där Dexter och Tomas träffar Måsen, Vallax,
doktor Örn, Maria och Vithattarna.
Vithattarna är före detta Svarthattar som morfar och
hans vänner räddat från Kostroff. De tränas till specialagenter vid Örnnästet för att skickas till fronten och bekämpa
Kostroff och Svarthattarna.
Dexter och Tomas får delta i de dagliga aktiviteterna vid
Örnnästet: schack, musik och judoträning samt lärarlösa
lektioner vid universitetet. Rex blir förälskad i Maria, en
Svarthattstjej som bland annat är mästerkock och ansvarar
för köket på Örnnästet.
De två Svarthattarna 1897 och 1950 lyckas ta sig in i
Örnnästet och stjäla ritningen till morfars osynlighetsbälte.
Professor Ubu-Tutu sätter genast igång med sina experiment och försöker tillverka osynlighetsbältet på Vulkanön.
En krissituation uppstår.
Dexter försöker övertala morfar om att få hjälpa till i
kampen mot Kostroff och föreslår att han och Tomas ska
ta sig till Vulkanön för att stoppa Ubu-Tutu. Eftersom
Vulkanön ligger vid Afrika, kan de då också passa på att
hälsa på Tomas föräldrar i Gabon.
Dexters mamma Elsa och morfars städerska Manuela
ger sig samtidigt av till Svalbard tillsammans med morfars
osynliga schäferhund Obelix för att hämta hem Dexter.
Morfar bryter sitt löfte mot Dexter och hindrar honom
från att åka. Dexter känner sig sviken och lurad och bestämmer sig för att rymma med Tomas. Tidigt i gryningen ger
de sig av i Valen 1, en ubåt som ser ut som en blåval, och
äventyret fortsätter …
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PROLOG

havet låg spegelblankt och stilla, lika lugnt och stilla
som Dexter och Tomas sov just nu i ubåtens sköna sängar.
Morfar och doktor Örn hade inte sparat på bekvämligheterna när de byggde Valen 1.
”När man är ute i strid är mat och sömn helt avgörande.
En hungrig och trött soldat klarar sig inte länge …”, brukade morfar säga när Vithattarna frågade varför sängarna i
Valen 1 var så mjuka och varför det fanns så mycket god
mat på ubåten.
Trots att morfar själv slarvade med både sömn och
mat hade han kommit på en metod för att skapa nyttig
och näringsrik gourmetmat av endast pulver! (Ibland
levde han ju på energy bars, fiskchips och proteindrycker under långa perioder, eftersom han ”inte hade tid att
äta”.)
Morfar visste att god sömn och vällagad mat kunde
göra underverk med både hälsa och humör, men konstigt

nog brydde han sig inte om detta för egen räkning. Och
så kan det vara med oss människor. Vi vet vad som är rätt
men gör det ändå inte – ett mysterium som kanske finner
sin förklaring i just frasen ”jag har inte tid” …
Men för Vithattarnas skull hade han dock utrustat
Valen 1 med flera apparater som såg ut ungefär som
mikrovågsugnar. I dessa placerade man pulverpåsarna på
en särskild tallrik för att efter bara två minuter plocka ut
en härlig nygrillad kyckling, en lasagne eller – ja, varför
inte en av morfars favoriträtter – jambalaya …
Eftersom Dexter och Tomas rymt från Örnnästet och
egentligen var obehöriga passagerare på Valen 1, hade de
ju inte fått några instruktioner om hur allt fungerade på
ubåten. De visste därför inte hur man hanterade mikrovågsugnarna och hade letat febrilt hela morgonen efter
något att äta till frukost. Men det var lönlöst, det enda i
matväg de kunde hitta var de där påsarna …
Till slut blev de så hungriga att de motvilligt hällde
i sig några pulverpåsar i tron att det var någon sorts
proteinpulver. De var vrålhungriga efter den nattliga
flykten från Björnön, och när man är så där hungrig kan
man äta nästan vad som helst.
”Gour-mätt?” sa Tomas undrande, när han läste på
förpackningen till en påse med rosa pulver, som Dexter
precis hällt i sig.
”Ja, det innehåller nog allt man behöver få i sig för att
bli mätt, vitaminer och annat. Morfar vet vad han sysslar
med”, svarade Dexter självsäkert.
”Hur smakar det då?” frågade Tomas och iakttog
Dexters ansiktsuttryck, för att se om han tyckte om det.
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1. FLYGANDE OVE

”Hmm, ja … det är helt okej, lite knastrigt, men när man
väl har svalt det, så smakar det som kyckling.”
”Ja, det står något här under, få se här …”, sa Tomas och
tittade närmare på påsen, ”Flygande Jacob?”
”Ja, det är det!” skrek Dexter och smaskade. ”Jag känner
banansmaken och jordnötterna! Mmmmm …”
”Banan?” utbrast Tomas. ”Sa du banan?”
Tomas öppnade genast en påse och hällde i sig pulvret
utan att blinka. Som de flesta apor var han ju tokig i bananer.
”Mmmm, jaaa! Nu känner jag banansmaken, men varför
heter den Flygande Jacob?” undrade Tomas.
”Ja, egentligen borde den heta Flygande Ove, för han
som kom på maträtten var en fraktflygare som hette Ove
Jacobsson. Morfar berättade historien om honom när vi
lagade mat tillsammans. Det är jättelätt att göra Flygande
Jacob. Vill du veta hur man gör?”
Trots att Tomas inte visade något större intresse så berättade Dexter för honom steg för steg hur man tillagar den
populära kycklingrätten.
”Så här gör man Flygande Jacob:
1. Man steker kycklingstrimlor och lägger dem i en
ugnsform (glöm inte salt och peppar)
2. Sedan lägger man på stekt bacon och skivad banan
3. sist men inte minst rör man ihop grädde och
chilisås och häller det över kycklingen innan den åker
in i ugnen
4. Efter 20 minuter i ugnen på 225 grader är det bara
att hugga in … nej, förresten:
5. man strör på salta jordnötter innan man serverar
också!”
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Att det var så enkelt att laga mat hade Dexter aldrig kunnat
tro, men morfar fick allting att verka så lätt.
Hur ska jag klara mig utan morfar? tänkte Dexter och fick
genast en klump i magen.
Plötsligt låg Tomas på golvet och tog sig för magen.
”Vad är det som har hänt?” frågade Dexter nervöst och
böjde sig ner mot Tomas.
”Aaaj, aaaj, aaaj!” skrek Tomas och rullade runt på golvet.
Plötsligt hände exakt samma sak med Dexter, och strax
låg de båda två och ojade sig som små nyfödda, blinda
hundvalpar på ubåtsgolvet.
Effekten av att svälja morfars Gour-mätt pulver var helt
enkelt svår magkramp och buksmärta till följd av den långsamt svällande pulvermassan i magen.
En sak var säker: Dexter och Tomas skulle aldrig någonsin mer äta något ur ubåtens skafferi utan att först noggrant
ha tagit reda på vad det var för något.
Men det var precis som morfar brukade säga:
”Man lär sig av sina misstag och utan att göra fel lär man
sig ingenting!”
Det var dock en dyrköpt läxa för Dexter och Tomas, för
det gjorde fruktansvärt ont.
Som tur var övergick smärtan inom kort till en överväldigande trötthet och dåsighet. De hann precis kravla sig upp
i ubåtens sängar innan de övermannades av en tung och
mycket välbehövlig sömn – en sömn som varade ända fram
tills det började tjuta från ubåtens kontrollrum.
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*
Samtidigt var det kalabalik vid Örnnästet.
”Vi måste hämta honom! Han kan ju inte åka ensam
i en ubåt till Afrika!” skrek Elsa till Vallax, som försökte
övertyga henne om att det inte var någon fara med Dexter.
”Lugna ner dig nu, Elsa”, sa Manuela i ett hopplöst
försök att trösta Elsa.
”Jag kan hjälpa dig!” sa Rex och ställde sig bredvid Elsa.
”Åh, min hjälte …”, kvittrade Maria och himlade med
ögonen, ”… är han inte fantastisk?!”
”Inte nu, Rex”, sa doktor Örn och suckade.
”Äsch, han vill ju bara hjälpa till, låt honom vara”, sa
Måsen och stötte till morfar lite grann. Morfar verkade
vara så inne i sina egna tankar att han varken hörde eller
såg vad som försiggick i rummet.
”Psst, du måste styra upp det här nu!” viskade Måsen
och vände morfars rullstol mot Elsa.
”Ja, ähum …”, sa morfar plötsligt. ”Det är ingen som
helst fara. Vi har till och med kameror överallt i ubåten, så
vi kan se vad som händer hela tiden. Vi har full kontroll
härifrån!”
”Vad? Men varför sa du inte det direkt?” utbrast Elsa
ilsket.
”Av någon anledning har de inte slagit på centralströmmen ännu, men så fort de gör det sätts kamerorna igång”,
svarade morfar.
Han hade glömt vilket temperament Elsa kunde ha
ibland. Just nu var det oklart hur glad han egentligen var
över Elsas plötsliga uppdykande på Björnön.
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”Vi kommer att ha kontakt med dem längs vägen ner
till Vulkanön. Dexter och Tomas kommer att få all hjälp de
behöver”, fortsatte morfar.
”Vulkanön? Menar du att han ska åka I ALLA FALL?”
skrek Elsa. ”Nej, vi måste hämta honom omedelbart!”
”Har du med dig kuverten från bankfacket?” frågade
morfar barskt. Elsas skrikande började gå honom på nerverna.
”Eeeh, ja … javisst …”, svarade Elsa nervöst och letade i
sin handväska. De gånger hon hade sett morfar arg gick att
räkna på ena handens fingrar, det vill säga det hände nästan
aldrig. ”Varsågod”, sa hon och räckte fram kuverten.

*
Vid Vulkanön grälade Ubu-Tutu och Kostroff.
”Din idiooot!! Hur länge ska det ta innan du fattar att
vi måste bli klara före nyår?” röt Kostroff som ett ursinnigt
lejon på Afrikas savanner.
”Jag gör allt jag kan! Men man kan inte …”, sa Ubu-Tutu
men blev genast avbruten.
”Ja, ja, ’man kan inte skynda på forskningen’, bla, bla, bla”,
väste Kostroff med hånfull röst och härmade Ubu-Tutu. ”Jag
har hört det där tusentals gånger nu, jag orkar inte mer!! Vill
du återse din familj eller inte?”
Det blev tyst i det underjordiska laboratoriet.
Man kunde höra hur vattendropparna från den fuktiga
bergväggen nådde golvet, en efter en, precis som sekundvisaren på en klocka. För Ubu-Tutu var det en ödesklocka.
Inom honom pågick en kamp.
Å ena sidan ville han återförenas med sin familj. Han
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kunde inte förstå hur han hade kunnat välja bort sin egen
fru och sina barn för pengar och makt. Det verkade som om
hans osynliga tillstånd hade fått honom att nyktra till.
Men å andra sidan ville han också lyckas med osynlighetsbältet – det var en fråga om yrkesstolthet. Och så ville
han ju bli synlig igen, förstås.
”Varför måste det vara klart till nyår?” frågade Ubu-Tutu,
som slutat bry sig om Kostroffs elakheter.
”Vad? Vem är DU att ifrågasätta mina planer? Har jag
sagt nyår så är det nyår som gäller!!” röt Kostroff och muttrade något otydligt genom sina hårt sammanbitna läppar.
Han hytte med sina nävar i tomma luften i ett hopplöst
försök att träffa den osynlige Ubu-Tutu, som bara suckade
och sa:
”Det är lika bra att du berättar allt för mig! Om vi ska
jobba tillsammans kan vi inte ha en massa hemligheter för
varandra. Om du inte talar om för mig varför leverans före
nyår är så avgörande, så …”
Kostroff kokade av ilska och skrek:
”Så … VAD DÅ? Hur vågar du hota mig? Du är bara en
värdelös slav och en usel tjänare! Om inte Madame Clousette
får sin leverans …”
”Vilken Madame …?” avbröt Ubu-Tutu, men Kostroff
smällde igen dörren framför näsan på honom.

*
”Aaaoh …”, stönade Tomas och tog sig för magen, ”Jag hatar
den där flygande boven …”
”Vad? … Vad säger du?” mumlade Dexter och vände på
sig i den sköna och mjuka sängen. Han ville verkligen inte
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bli väckt just nu. Det kändes precis som när man var tvungen att gå upp jättetidigt och gå till skolan, när det var mörkt
ute och man verkligen inte ville något hellre än att bara få
slumra lite till … och lite till …
Det mest irriterande man kunde råka ut för då var:
1. en väckarklocka som fortsatte att ringa med jämna
mellanrum
2. en mamma som kom in i ens rum och drog av en
täcket
3. någon extra morgonpigg men respektlös granne,
som började borra prick klockan 07:00 när man hade
sovmorgon, bara för att det stod att man fick göra
det i hyresstadgarna (regler för de som bor i huset)
Hur kunde man börja borra så tidigt på morgonen och
väcka alla sina grannar? Vad är det för typ av hål i väggen
som är så viktigt att det inte kan vänta till senare?
Men så kom Dexter att tänka på morfars granne, farbror
Bengtsson – en ordningens man som säkert tyckte illa om
de som låg och sov länge. Han var ju ”uppe med tuppen”
varje morgon.
Morfar sa att man kunde ställa klockan efter farbror
Bengtssons morgonpromenad. Prick klockan 05:00 varje
morgon öppnade han sin dörr och åkte ner med hissen, som
rasslade och gnisslade så att det ekade i hela huset. Morfar
sa att alla kunde höra varje steg som farbror Bengtsson tog
på morgonen, eftersom det annars var tyst i trapphuset.
När Dexter vände på sig ytterligare en gång i sängen
kände han plötsligt hur det stack till i magen.
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”Aaaaooo, aaaaj!” stönade han och la sig på rygg.
”Boven, boven …”, suckade Tomas och försökte resa sig
upp, men det gick inte.
”Vilken bov …? Aaaaj, ååååh …”, fortsatte Dexter att
stöna och såg sig omkring. Hade de fått objudna gäster?
Fanns det en bov ombord?
”Det är det där pulvret … den flygande boven …”, flämtade Tomas och vred sig oavbrutet fram och tillbaka i sängen.
”Aaaah, du menar Flygande Ove”, sa Dexter och ville
skratta, men det gjorde alldeles för ont i magen. ”Ja, du har
rätt … det är nog inte meningen att man ska hälla i sig det
där pulvret.”
Dexter började känna sig orolig. Han hade hört talas om
folk i skolan som haft så ont i magen att de fått åka till sjukhuset och operera sig. Detta var det sista Dexter ville tänka
på just nu. Han var livrädd för sådana där läkare med mask
på sig och vassa knivar.
Dexter såg nu framför sig hur han och Tomas kördes på
var sin rullbår in i en stor operationssal där det stod sjuksköterskor i gröna kläder med munskydd och skyddsmössor på sig. Plötsligt öppnades dörren till sjukhussalen och
in klev en stor och reslig läkare med skalpell i ena handen
och närmade sig Dexter och Tomas med långsamma men
bestämda steg. Ju närmare han kom, desto mer tyckte
Dexter att han kände igen den otäcke läkaren. Plötsligt tog
läkaren av sig sitt munskydd och gav till ett rungande skratt
som fick Dexters blod att frysa till is – det var Kostroff!! Och
sjuksystrarna var Svarthattar allihopa! Nu tog även de av sig
munskydden och ställde sig och skrattade elakt tillsammans
med Kostroff …
”Neeeej!!” skrek Dexter och kippade efter andan. Det

var som om han drömde en mardröm fast han var vaken.
Kombinationen av tanken på att bli opererad, Kostroff och
Svarthattarna var mer än han klarade av på en och samma
gång.
”Vi måste få tag i morfar och fråga vad vi ska göra innan
vi dör!!”
”Men tänk om han stoppar oss? Jag måste ju till mina
föräldrar!” sa Tomas.
”Ja, ja, men om vi fortsätter så här är det tveksamt om vi
ens kommer till Stockholm innan vi hamnar på sjukhus”,
flämtade Dexter och lyckades äntligen resa sig upp med ena
handen hårt intryckt mot magen. ”Jag går till kontrollrummet och försöker få kontakt med morfar! Kanske Pipaluk är
där och kan hjälpa oss.”
”Stockholm …?!” sa Tomas oroligt, men Dexter var
redan borta.

I Stockholm hade rektorn i Dexters skola slagit larm, men
såväl Dexters klasskompisar som hans lärare saknade honom
inte nämnvärt. De tyckte nog snarare att det var skönt att
slippa hans jobbiga och dumma frågor på lektionerna.
För varje dag som Dexter inte kom till skolan fick
mamma Elsa böta 200 kronor. Kommunen hotade med att
besluta om ett så kallat vite (straff när man ej följer myndighetsbeslut) på 25 000 kronor om Dexter inte kom tillbaka
till skolan inom tre veckor. I Elsas brevlåda låg flera bruna
kuvert från skolan och hon hade otaliga missade samtal från
rektorn på sin mobiltelefon, eftersom täckningen inte var
den bästa på Svalbard.
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*

Polisen hade brutit upp Elsas dörr. Hennes lägenhet såg
därför ut som en brottsplats, och det var den ju också rent
juridiskt sett (lagligt på vuxenspråk), eftersom en förälder
som inte ser till att barnen går i skolan faktiskt bryter mot
lagen.
Kostroff fortsatte att sprida sina lögner i tidningarna och
nu var det en bonus att även Dexters mamma var försvunnen. Tidningsrubrikerna löd:
KIDNAPPAREN CARL-GUSTAV OLSSON HÅLLER
SIN EGEN FAMILJ SOM GISSLAN PÅ SVALBARD.
TUNGT BEVÄPNAD OCH LIVSFARLIG!
Kostroff var nöjd.
Utöver tidningsrubrikerna hade han även ordnat så att
ett militärförband var på väg till Björnön.
”Nu är det slutlekt, Olsson!! Den här gången har du inte
en chans! Ha, ha, ha!!” ekade Kostroffs skratt i den underjordiska grottan på Vulkanön.
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2. E500 – en räddare i nöden!

”hur får man igång den här dumma radion, egentligen?”
suckade Dexter, där han satt i ubåtens kontrollrum.
Undrar om morfar redan skickat Vallax eller doktor Örn
efter oss? tänkte han och kikade på hastighetsmätaren. Den
visade 43 knop, vilket Dexter visste var maxhastigheten
för en ubåt. Men konstigt nog var intervallet på Valen 1:s
hastighetsmätare 0–300 knop …
Knop betyder nautisk mil per timme, det vill säga sjömil,
och kommer från det holländska ordet knoop, som betyder
knut. Förr i tiden beräknade man nämligen farten genom
ett snöre med knutar på. En knop motsvarar ungefär 2 km
i timmen, och är den enhet man använder för att beskriva
hastighet till sjöss, såväl som uppe i luften. 43 knop är med
andra ord cirka 80 km i timmen.
För att göra livet enklare hade morfar dock bestämt sig
för att hastighetsmätarna i hans båtar och flygplan skulle
visa både knop och km i timmen. Dexter höll sig till km i
timmen, det kändes lättare på något sätt …
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”Max! Max!! Var är Max?” ropade Tomas plötsligt.
”Vad?” frågade Dexter, som just nu koncentrerade sig och
inte ville bli störd.
”MAX ÄR BORTA!!” vrålade Tomas.
”Äsch, sluta nu, han är ju någonstans här på båten. Han kan
inte gärna ha simmat tillbaka till Björnön”, suckade Dexter.
Men tanken på den lille, men mycket viktige muskompisen fick Tomas att glömma alla magsmärtor.
Strax var han på benen och letade febrilt överallt.
”Max, Maax, Maaax …!” ropade han och lyfte på alla täcken och kuddar i sovkabinen.
”Hallå, hallå, morfar!” anropade Dexter i kommunikationsradion. ”Hör du mig?”
”Han är helt försvunnen! Kom och hjälp mig att leta!”
ropade Tomas.
”Hallå, hallå …”, fortsatte Dexter och började nu ångra att
han gett sig iväg helt ensam med en apa till Afrika.
Åh, kan han inte sluta någon gång? tänkte Dexter och
höll för ena örat, samtidigt som han gjorde ett nytt försök att
anropa morfar. Dexter älskade också Max, men han skulle ju
säkert komma fram när som helst. Det gjorde fortfarande ont
i magen.
”Aj, ajj … jag ger upp!” sa Tomas och satte sig ner på golvet
i en av ubåtens två korridorer. Han tog sig för magen med ena
handen och strök den andra handen över sitt huvud, precis
som om han försökte trösta sig själv.
Valen 1 var inredd som ett undervattenshotell med små
rum med två våningssängar i varje. Rummen låg i mitten av
båten, på vardera sidan av två långa korridorer som förband
aktern (baktill) med fören (framtill). Överallt på väggarna
fanns massor av lysande knappar i olika färger.

Plötsligt knastrade det till i radion:
”Jag … (sprak, knaster, sprak) orkar inte (sprak, knaster)
längre!!” hördes Elsas röst i bakgrunden.
”MAMMA!!” skrek Dexter och skrämde nästan livet ur
Tomas. Men radiokontakten bröts genast.
”Hjääääälp!!” skrek en ynklig liten röst inifrån ubåtens
toalett.
”Vad? Behöver du hjälp att torka dig?” frågade Tomas
automatiskt, utan att förstå varifrån han fått denna kunskap
om toalettvanor, samt utan närmare reflektion över vem det
var som ropade inifrån toaletten.
”Nej, dummer, det är ju jag!” svarade den pipiga rösten.
”MAX! Är det verkligen du?! Som jag har letat efter dig
överallt … Men vad gör du inne på toaletten?”
”Det kurrade så mycket i din mage att jag inte kunde
sova, så jag försökte hitta den tystaste platsen på ubåten och
det visade sig vara toaletten”, svarade Max.
”Åhh, ja … magen …”, svarade Tomas, som i glädjen över
att ha återfunnit sin vän helt glömt bort sina magbesvär.
När han öppnade toalettdörren fick han en skuttande
mus rakt i magen.
”Aaaaj!! Vad gör du? Ta det lugnt!” skrattade Tomas
och fångade den lilla musen med ena handen. Men precis
när Tomas slutit sina långa schimpansfingrar om Max lilla
muskropp föll han raklång ner på rygg och blev liggande på
ubåtens röda heltäckningsmatta.
”Aaaaah!” skrek Max, för när Tomas föll pirrade det till i
hans musmage, precis som när man åker berg- och dalbana.
Tomas magsmärta var olidlig.
”Dexter, hjääälp!!” ropade han och tog sig för magen
med båda händerna.
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Men Dexter var fullt upptagen med att få kontakt med
Elsa och morfar.
”Vänta, jag ska hjälpa dig!” sa Max bestämt och frigjorde
sig från Tomas fingrar och sprang genast in till kabyssen,
som köket kallas på en båt.
Efter bara ett kort ögonblick kom Max tillbaka med en
burk och ställde den bredvid Tomas.
”Vänta, jag är strax tillbaka!” sa Max och sprang iväg
igen.
Tomas tittade förundrat på burken och rynkade på
pannan när han läste på etiketten:
”E500?”
Men innan Tomas hann fundera mer så var Max tillbaka
med en sked.
”Vänta, jag ska bara …”, sa Max och sprang återigen iväg.
Men nu sprang han fortare än han kunde prata, för Tomas
uppfattade bara enstaka ord.
Plötsligt hördes ett musvrål inifrån kabyssen och en duns
på golvet. Någonting rullade nu ut från köket och fortsatte
rulla tills det nådde slutstationen: Tomas näsa.
Det rullande objektet var en vattenflaska som börjat
läcka och nu sprutade vatten rakt i Tomas ansikte.
”Åååh, aaaah …”, flämtade Tomas och försökte torka bort
vattnet från sitt ansikte.
”Vänta, jag kommer!” ropade Max. ”Här! Gapa!” sa han
och sträckte en sked med vitt pulver från burken mot Tomas
mun.
”Neej, vad är det där för någonting?” gnydde Tomas och
vägrade gapa.
”Det är bra för magen! Kom igen nu!” fortsatte Max,
”Nej, jag vill inte! Sluta!” skrek Tomas.

Men Max tog ett språng med skeden mot Tomas mun
och tryckte in pulvret. Han skyndade sig sedan att skutta upp
på vattenflaskan och hoppade upp och ner på den. På så vis
lyckades han skjuta iväg en rejäl vattenstråle mot Tomas mun.
Det började genast bubbla och knastra mellan Tomas
tänder och han såg ut som en galen rabieshund. Han spottade och fräste och hans ögon blev stora som tefat. Om inte
Max hade känt till att Tomas var den snällaste och oskyldigaste schimpans som någonsin vandrat på denna jord, så skulle
han genast sprungit iväg och gömt sig.
”Fy, bläää, uuusch!! Åh, ääh, uuuh …”, väste Tomas fram
och kippade efter andan. Men plötsligt råkade han svälja det
vita pulvret och tog sig för halsen. Han fick svårt att andas och
la sig med huvudet mot golvet.
Max stirrade dödsförskräckt på Tomas. Hade han bidragit
till sin bäste väns undergång?
Max muspuls gick nu upp till 780 slag i minuten (ja, det är
faktiskt så fort en vettskrämd mus puls kan slå) och han visste
inte vad han skulle göra.
Max mushjärna jobbade febrilt på en lösning, men problemet löste sig strax av sig självt när Tomas började hosta
oavbrutet. Efter en lång hostattack satte han sig slutligen upp
och gnuggade sig i ögonen.
”Det är borta, mitt magont är borta!” jublade Tomas och
brast ut i ett leende.
”Tack!!” sa Tomas och tog upp den lilla musen i sin hand
och kramade honom så hårt att Max nästan höll på att kvävas.
”Vad var det du gav mig, egentligen?” frågade Tomas.
”Släpp ner mig så ska jag berätta”, flämtade Max och
försökte ta sig ur Tomas järngreppskram.
”Åh, förlåt, jag blev bara så glad över att slippa den där
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magsmärtan. Du anar inte hur ont det gjorde!” sa Tomas och
släppte ner Max på golvet.
”Det är bikarbonat, bakpulver eller soda som det också
kallas, E-nummer 500”, började Max berätta och passade
samtidigt på att plocka bort några aphårstrån från sin päls.
”Man använder det för att baka, rensa avlopp och …”
”Vad? Gav du mig avloppsmedel?” utbrast Tomas.
”Nej, ta det lugnt!” svarade Max bestämt, ”Du förstår,
bikarbonat är ett mycket underskattat medel. De flesta tror
att det bara är till för att baka muffins och sådant, men CarlGustav berättade för mig att han dricker det ibland, blandat
med lite vatten, för att förebygga magproblem. Eftersom han
är uppfinnare äter han ju inte alltid mat på regelbundna tider.
Det var han som visade för mig att E500 är bra för magen!”
”Dexter, du måste prova det här, det hjälper!” ropade
Tomas.
Dexter var fullt sysselsatt med att försöka få kontakt med
Björnön i kontrollrummet och hörde därför ingenting.
Ah, vad skönt att kunna gå normalt igen, tänkte Tomas
när han gick fram till Dexter. Max följde efter och kände sig
stolt över att ha botat sin vän. Doktor Max, ja, det låter ju bra,
tänkte han och log.
”Vad gör du?” frågade Tomas.
”Vad ser det ut som?” svarade Dexter med en stor suck och
tog sig för magen. Han hade fortfarande jätteont och vred på
sig som en mask med jämna mellanrum för att försöka lindra
smärtan. I kombination med att han inte fick något svar från
mamma eller morfar kändes situationen hopplös.
”Aah, men man gör bara så här …”, sa Tomas och började
knappa självsäkert på kontrollpanelen.
Dexter följde förvånat de långa schimpansfingrarna som
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nästan dansade fram över kontrollpanelens knappar och
rattar inför hans uppgivna ögon. Genast aktiverades både
kommunikationsradio och videoöverföring på bildskärmarna i kontrollrummet.

*
Vid Vulkanöns underjordiska laboratorium fick Kostroff
just en ovälkommen nyhet från luftskeppets kommandobrygga:
”Vad sa du?!” dundrade hans skräckinjagande stämma.
”1897 och 1950 befinner sig i rymden och pojken har
rymt med apan från Motståndsrörelsens högkvarter”, upprepade Svarthatten via luftskeppets radio.
”Apan … apan… jag HATAR den där monsterbabianen! Varför skapade jag honom … Rymt? Vadå rymt, vad
är det för dumheter? Det är väl inga barn som rymmer från
Svalbard!”
”Under vattnet … de verkar ha rymt i en ubåt …”
”Vad? Barn kan väl inte köra ubåtar heller, sluta prata
strunt nu!” vrålade Kostroff. Men när han fick se satellitbilderna från Björnön tystnade han och muttrade för sig själv.
”Hmmm, ja, det verkar inte bättre … Beordra genast
undervattensstyrkan i Tromsö att påbörja spaningsarbete
vid Barents hav. Den där rymdhistorien får vi ta senare.”
Då hade min underrättelsekälla rätt i alla fall … tänkte
Kostroff och bet ihop tänderna, för han litade inte ens på
sina egna spioner.
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*
I Valen 1 var Dexter både glad och ledsen över att äntligen få
kontakt med Örnnästet. Glad för att han nu kunde få hjälp
att bli kvitt sitt magont och ledsen över att han egentligen
ville klara sig själv och visste vilket tjat som väntade …
”MAMMA! Vad gör du på Björnön?!”
”DEXTER! Vad har du gjort?! Var är du någonstans?
Kom genast tillbaka, det är ju livsfarligt … varför gör du så
här mot oss?”
”Gör vad då? Jag har ju redan berättat allt för dig. Varför
trodde du inte på mig?”
”Dexter, stanna där du är! Vi kommer och hämtar dig!”
röt morfar plötsligt till.
”Dexter, Dexter …”, snyftade Elsa.
”Morfar, jag har ont i magen, vi åt någon påse med pulver
som smakade kyckling och … aooh …”, flämtade Dexter och
tog sig för magen. ”Är Pipaluk där? Han kanske vet vad det
är för någonting …”
”Åh, nej, det är säkert salmonella!” skrek Manuela i
bakgrunden (bakterie som kan finnas i rå kyckling och
orsaka matförgiftning).
”Oj, oj, det låter verkligen inte bra!” sa Maria och skakade på huvudet. Maria och Manuela hade redan blivit vänner,
eftersom de hade matlagningsintresset gemensamt.
”Då är det bara en sak som gäller …”, fortsatte Manuela,
men blev genast avbruten av morfar.
”Nej, nej, nej! Stoppade ni inte in Gour-mätt-påsen i
ugnen två minuter på maxeffekt?”
”Eeeh, vi …”, sa Dexter och svävade på orden.
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”Vi hällde i oss kycklingpulvret för att vi var så hungriga!” fyllde Tomas i och placerade sitt huvud så nära skärmen
han kunde, för att vara säker på att synas.
”Aaaooiii!! Vem är det där?” skrek Elsa förskräckt.
”Åh, det är bara Tomas, världens snällaste apa!” sa Vallax
och småskrattade, för det var faktiskt lite komiskt att se Elsas
reaktion. Och Vallax var ju heller inte det minsta orolig för
Dexter. Han var övertygad om att Tomas och Dexter skulle
klara sig på egen hand.
Elsa blev så chockad att hon genast lämnade datacentralen, där de samlats för att försöka få kontakt med Dexter.
Vithattarna som stod utanför och väntade stirrade förvånat
på Elsa när hon kom lunkande.
”Vad har hänt?” frågade de.
”Äsch, ingenting …”, snyftade Elsa och torkade bort en stor
tår från ena ögat.
”Men varför gråter du, då?”
”Det är svårt att förklara, ni skulle aldrig tro mig om jag
berättade …”
”Jo, jo, berätta, vi lyssnar!” sa de nyfikna Vithattarna i kör.
Och så berättade Elsa om den svåra chocken när hon fick
se Tomas: ”… han är stor och lurvig, ett monster som äter rå
kyckling.”
”Ja, ja!” skrek Vithattarna, för de ogillade ju verkligen
Tomas, eftersom han vunnit över dem i både schack och judo.
”Han ÄR ett monster, han förstör allting och han luktar illa
också! Han är jättefarlig!! Han har säkert kidnappat Dexter
och tänker äta upp honom till middag!” fortsatte Vithattarna
och trodde att de gjort Elsa en tjänst.
Men i stället blev Elsa kritvit i ansiktet och sprang tillbaka
till datacentralen och skrek:
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”DUUU, ditt lurviga barnätande monster – ge mig tillbaka min son!!”

3. Anti-Elefanten

”nej, jag är inte din hungriga moster”, sa Tomas så lugnt
han kunde. Det var ju ändå Dexters mamma han hade
framför sig.
Dock var det lite svårt att förstå hur hon kunde dra slutsatsen att Tomas:
1. var hungrig fast han var proppmätt
2. var kannibal (det vill säga åt människor - för han
kände ju sig som en människa), och
3. var elsas mammas syster, alltså Dexters mormors
syster?
Såg han verkligen så gammal ut och såg han ut som en tjej?
”Har din mormor en syster?” frågade Tomas.
”Eeeh … vad?” svarade Dexter förvånat, för han var mitt
inne i en diskussion med morfar angående Gour-mätt.
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”NEEEJ! MONSTER sa jag! Moooonster!! Ge mig
omedelbart tillbaka min son!”
”Mamma, Tomas blir ledsen när du säger sådär. Han
är faktiskt världens snällaste kompis. Inte som Stefan och
Ralf ”, sa Dexter till Elsa, som ju mycket väl kände till de
elaka mobbarna i Dexter skola.
”Det är sant”, sa Vallax. ”Varför tror du att han är ett
monster?”
”Men de sa det …?” svarade Elsa och pekade mot dörren.
”Vilka då?” frågade Vallax.
”De där med vita hattar.”
”Vithattarna?” frågade Maria bekymrat.
”Ja, jag vet inte vad de heter, men de var i alla fall mycket
övertygande! De verkade känna apan väl, för de beskrev
honom med den allra största inlevelse! Jag såg glöden i
deras ögon och kunde känna skräcken i deras små stämmor”, sa Elsa trevande på rösten och kastade en försiktig
blick på Tomas.
Maria rusade omedelbart ut från datacentralen och gav
Vithattarna en rejäl utskällning.
”Jag ber så hemskt mycket om ursäkt å Vithattarnas
vägnar!” sa Maria när hon kom tillbaka. ”Du tar väl hand om
Dexter där på Valen 1?”
”Jadå!” svarade Tomas glatt och sträckte fram burken med
bikarbonat.
”Åh, bra!” sa morfar. ”Det där är en huskur att lita på! Jag
tar den själv ibland för matsmältningen.”
”Vad? Bakpulver? Jag vill inte äta bakpulver, då får jag ju
ännu mer ont i magen!” gnällde Dexter och tog sig för magen.
”Aaaj, aj, aj, aj! Hämta Pipaluk, han är den enda som kan hjälpa mig!”

”Pipaluk åkte hem på grund av ett akut uppdrag med en
febersjuk isbjörn”, svarade morfar. ”Men ta bara en sked av
sodan, så blir allting bra – det lovar jag dig!”
”Men vad är det lille gubben, har du ont i magen? Vad
har de gjort med dig?” sa Elsa och försökte undvika att se på
Tomas.
”Vi var så hungriga att vi hällde i oss en påse med den
flygande boven, men sen blev vi trötta och somnade. Och när
vi vaknade hade vi jätteont i magen”, berättade Tomas med så
mänsklig röst han bara kunde.
Han ansträngde sig för att bli accepterad av Dexters
mamma, men för Elsa var det en näst intill omöjlig uppgift
att vänja sig vid talande apor.
”Flygande boven?” frågade morfar.
”Eeeh, ja …”, stammade Tomas, som genast förstod att han
sagt fel. ”Men det här pulvret hjälpte mig att bli frisk! Och allt
tack vare Max – det var han som räddade mig!”
”Max!” utbrast morfar glatt, när han fick se den lilla musen
som nästan räddat livet på honom tidigare.
”Carl-Gustav! Så kul att se dig igen”, pep Max och ställde
sig på bakbenen i Tomas handflata.
Denna upplevelse blev övermäktig för Elsa, som genast
tuppade av. Vallax och doktor Örn fångade upp henne precis
innan hon föll till golvet.
Manuela var samtidigt upptagen med att diskutera middagen med Maria, som just presenterat henne för ”sin fästman
Rex”.
”Dexter, lyssna på Tomas och ta det där pulvret nu, det
kommer att hjälpa dig. Och lova att inte glömma hur man
använder ugnen! Jag har ju skapat Gour-mätt för att maten ska
smaka lika bra som på restaurang!” sa morfar med eftertryck.
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Det fanns inget han ogillade så mycket som när hans
uppfinningar användes på fel sätt.
”Okej då, jag får väl ta det där bakpulvret …”, sa Dexter
och tog skeden ur Tomas hand.
”Vänta, du ska blanda det med vatten”, sa Tomas och
hämtade ett glas vatten.
”Bikarbonat – inte bakpulver”, sa morfar.
”E500!” sa Max.
Dexter svalde blandningen och gjorde en sur min.
”Blääah!! Måste allt nyttigt vara så äckligt …?”
Men bara på ett kort ögonblick kände han hur det blev
bättre i magen, och snart var magsmärtan spårlöst försvunnen!
”Tack, mina vänner! Jag borde lyssnat på er från första
början!” sa Dexter och gav Tomas en kram och klappade
Max på huvudet.
”Ja, du borde alltid lyssna på mig!” sa Tomas.
”Och på mig!” pep Max.
”Nu när era magbesvär är lösta ska ni lyssna på MIG!”
sa morfar barskt. ”Det ni har gjort kan få konsekvenser för
hela mänskligheten. Nu är det osäkert om vi hinner stoppa
Kostroff.”
”Förlåt …”, sa Max och böjde sorgset på nacken, där
han satt på Tomas axel. Carl-Gustav betydde ju så mycket
för honom och att göra honom besviken var det sista han
önskade.
”Förlåt …”, sa Tomas, ”… men jag måste verkligen till
Gabon för att träffa mina föräldrar!”
”Du har alltid sagt till mig att jag ska våga tro på mina
drömmar och inte lyssna på vad folk säger! Och nu när jag
gör det så skäller du ut mig?” sa Dexter.

”Det här är annorlunda, Dexter. Världens framtid står på
spel – det är ingen lek! Jag skickar omedelbart Vallax och
doktor Örn för att plocka upp er!” Morfar var benhård.
Dexter blev yr och han kände hur det svajade till framför
ögonen på honom. Att återvända till Björnön och Örnnästet
var helt otänkbart. Vad skulle de göra?
”Nej, morfar! Vi kommer att klara det här! Vi ska bara
hitta Tomas föräldrar och sen ska vi till Vulkanön och stoppa Ubbe-Tutte!”
”Ubu-Tutu …”, suckade morfar. ”Jag tänker inte lyssna på
detta längre, Dexter. Vi ses snart! Klart slut.”
Morfar stängde av videoöverföringen och rullade iväg i
sin rullstol.
”Var du inte lite väl hård nu?” sa Vallax.
”Kanske det, men just nu är det enda viktiga att stoppa
Kostroff. Allt annat är underordnat”, svarade morfar och
lämnade datacentralen.
Dexter var glad att vara fri från sina magsmärtor, men
nu hade han hellre haft ont i magen än att tvingas se morfar
så där arg.
”Kommer de och hämtar oss nu?” frågade Tomas.
Dexter svarade inte. Han satt bara helt tyst med uttryckslös min och stirrade på den svarta bildskärmen. Varför är
mamma på Björnön? tänkte han och drog en djup suck.
Max klättrade ner från Tomas axel och kröp upp för
Dexters byxben och sa:
”Oroa dig inte – det kommer att ordna sig på något sätt!”
Tomas visste inte vad han skulle göra, så han började
tralla: ”Gabon, Gabon … för vi ska åka till Gab-ooo-n …”
Men ingenting hjälpte. Dexter var som i en annan värld.
Det kändes som om han hade vaknat upp ur en dröm.
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”Det är bara en massa prat hela tiden …”, sa Dexter sorgset. ”Vuxna säger att man ska lyssna på barn och ta dem
på allvar, men i verkligheten betyder det ingenting, det är
bara tomma ord … De tror att de vet bäst hela tiden … tänk
om de kunde låta oss barn visa vad vi går för någon gång!
Vuxna ser bara problem och ska prata om allt! Jag har aldrig
förstått varför. Allting brukar ju lösa sig i alla fall till slut.”
Dexter kände sig plötsligt väldigt vuxen. Allt det barnsliga inom honom var som bortblåst.
”Världen skulle vara så mycket bättre om den styrdes av
barn i stället!” sa han och reste sig från stolen i kontrollrummet. ”Vuxna lovar en massa saker som de inte kan hålla och
så är de dåliga på att leka – ja, alla utom morfar, förstås.”
När Dexter tänkte på morfar blev han tyst. Han kunde
inte vara arg på morfar.
Men det var ändå någonting med ALLA vuxna som gjorde Dexter tvärarg. Han tänkte på lärarna i skolan, förskolefröknarna, vaktmästaren, farbror Bengtsson och mamma …
Alla hade de en sak gemensamt: de såg alltid hinder och
sa jämt ”Det går inte”. Dexter var sååå trött på det!
Plötsligt satte han armarna i kors och sa:
”Vi ska rädda världen! Vi ska visa att vi kan, trots att vi
bara är barn och ingen tror på oss!”
Han spanade ut genom Valen 1:s fönsterglas som en rutinerad amiral och kände hur han sakta men säkert återvann
modet.
Men inom loppet av några sekunder var det som om
tiden stannade och han fick sitt livs chock.
”HJÄÄÄÄLP!! Vi blir attackerade!!”
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Vid Örnnästet gjorde sig Vallax och doktor Örn redo att ge
sig av. Elsa bönade och bad om att få följa med.
”Snälla, snälla! Det är ju min son, jag måste få följa med!”
skrek Elsa och slet i Vallax ryggsäck, som satt hårt fastspänd
på den silverfärgade dräkten.
”Varför har ni så lustiga dräkter?” frågade Manuela.
”Ja, ur ett rent praktiskt perspektiv är de enkla att tvätta
och de blir inte smutsiga så lätt”, sa Vallax. ”Det finns en
inbyggd antiperspirant-funktion och …”
”Vad? Antielefant? Jag förstår att ni ska åka till Afrikas
djungler, men tror ni verkligen att era dräkter kan skydda
er från farliga elefanter?” sa Manuela helt allvarligt, men
möttes av Vallax skratt.
”Nej, inte anti-elefant, det är anti-PERSPIRANT, det
skyddar alltså mot svett, inte mot elefanter. Förresten är
elefanter fredliga djur, det är endast om man hotar dem
som de kan bli farliga och aggressiva. Då vill man inte vara i
deras närhet, det kan jag lova”, sa Vallax och försökte få bort
Elsas hand från sin ryggsäck.
”Vad har du i ryggsäcken, är det vapen? Ni tänker väl
inte skjuta på honom?” sa Elsa nervöst och fortsatte hålla
fast Vallax.
”Sluta nu! Om det är någon på denna plats som tror på
din son Dexter, så är det jag. Jag vet att han skulle klara
resan till Afrika fint och han har mitt fulla förtroende. Det
är med stor motvilja jag nu beger mig iväg för att hämta
hem honom”, sa Vallax irriterat och lyckades till slut frigöra
sig från Elsa.
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Men samtidigt som han tog sig ur Elsas järngrepp om
ryggsäcken inträffade en rejäl pinsamhet. Vallax ryggsäck
öppnades och ner på golvet föll massvis av kalsonger i grälla
färger.
Elsa visste inte om hon skulle skratta eller gråta, men till
slut började hon skratta hysteriskt och blev strax ackompanjerad av Manuela, som började skratta så mycket att hon fick
hicka.
Maria kom genast med ett glas vatten, som ju brukar
hjälpa mot hicka. Men strax började även hon att skratta.
Vallax blev förbittrad och samlade snabbt ihop sin färgglada underklädesgarderob och tryckte in kalsong efter
kalsong i ryggsäcken.
”Varför … ha, haa, hi, hii, hick, ho, ho … varför har du
så många kalsonger med dig?” hickskrattade Manuela och
torkade svetten ur pannan. Ja, hon skrattade så mycket att
hon svettades. Och detta ledde slutligen till att ”polletten
trillade ner”.
”Aaah, anti-perspirant, varför sa du inte det med en gång!
Jag har alltid med mig flera deoderanter i min handväska,
det värsta jag vet är att lukta svett”, sa Manuela plötsligt.
Doktor Örn försökte hjälpa Vallax att få bort de sista
kalsongerna, för att undvika ytterligare uppståndelse, men
det var för sent.
Snart stod alla och skrattade:
Måsen, morfar, Maria, Vithattarna, Bartok och Sergej.
Alla utom Rex och Yamoto.
Rex skrattade inte för att han själv, med stor smärta,
mindes hur han blev utskrattad på grund av det oväntade
undervattensfyndet i form av en toalettborste.
Yamoto valde att inte skratta av rent kulturella skäl. För

en sann japan är nämligen det värsta som finns att förlora
sin heder. Vissa japaner riskerade ju hellre sitt liv än sin
heder och stolthet.
Vallax visste inte om han skulle säga någonting till sitt
försvar eller ej. Inom sig förberedde han ett kort försvarstal om hygien och vikten av att undvika smuts under långa
resor, men han orkade inte argumentera. I stället tog han
bara sin ryggsäck och gick med raska steg mot en enhjulingsmotorcykel.
”Sluta skratta allihop!” sa Rex bestämt. ”Vallax är faktiskt
en hjälte och hjältar skrattar man inte åt!”
”Åh, min hjälte!!” sa Maria och såg på Rex med trånande
ögon.
”Det gäller dig också!” sa Rex och spände ögonen i Maria,
som med ens blev generad och sänkte blicken.
Vallax vände sig om och nickade ett ”tack” till Rex, innan
han försvann på sin motorcykel. Doktor Örn harklade sig
och ångrade att hon skrattat åt sin vän.
Snart harklade sig alla. Vissa låtsades ha fått något i
halsen. Andra tog sig för pannan. Yamoto klappade Rex på
axeln.
”Bla Lex, micket bla!”

Vid Valen 1 sprang Dexter och Tomas omkring och skrek.
Max var den ende som verkade ha kontroll just nu.
Kanske var det för att han var så fascinerad över det
blå ljus som just nu kom närmare och närmare ubåten.
Det påminde honom om morfars nattliga experiment vid
Örnnästet.
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”Hjäälp, hjäääälp!!” skrek Dexter.
Plötsligt kände han sig inte så stor längre …

4. MADAME cLOUSETTE

det tog ett tag innan Max förstod allvaret och likt Dexter
och Tomas planlöst började springa runt i cirklar på ubåten.
Dexter och Tomas skrek och Max pep.
Efter en stunds tumultartat kaos sprang Dexter och
Tomas rakt in i varandra och det blev en rejäl krock. Dexter
landade med huvudet före i kabyssen och fick hela burken
med bikarbonat över ansiktet.
Hostande och flämtande försökte han bli av med det
syrliga och starka pulvret från sitt ansikte. Han såg ut som
ett spöke med det vita pulvret i både ansikte och hår.
”Oooiiii, aaaaa, hjäääälp!!” ylade Tomas av rädsla när han
reste sig upp efter att ha landat lyckosamt på rumpan i en av
stolarna i mässen (så kallas matsalen på en båt).
Tomas hade svårt att avgöra vad han var mest rädd för:
det blå ljuset utanför ubåten eller för det läskiga spöke han
just nu hade framför sig. Precis då sprang något litet och
kritvitt fram på golvet.
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”Hjäääälp!!” skrek Dexter och Tomas och hoppade in
under bordet och gömde sig, men den vita varelsen följde
efter. De skrek och skrek tills de nästan tappade rösten.
”Sluta, det är ju bara jag!” sa Max. Jag fick E500 över hela
kroppen. ”Aatjoo”, nös han och fick Dexter att fnissa.
Men skrattet blev kortvarigt, för nu började det tjuta
överallt inne i ubåten och den krängde till precis som om
den krockat med någonting. Dexter och Tomas tog mod
till sig och sprang fram till kontrollrummet, där de fick en
obehaglig överraskning.
I fönstret såg de en stor, svart ubåt som närmade sig utanför. Och i vattnet simmade svarta varelser med långa pinnar
i händerna. Pinnarna verkade vara något slags vapen, för
de svarta varelserna sköt med dem, varpå det kom blått ljus
som fick Valen 1 att kränga till.
Dexter kände sig ynkligare och ynkligare för varje sekund
som gick. Han var helt handlingsförlamad.
”Ma-m-m-aa, mo-or-fa-ar …”, stammade han fram.
”Det är Kostroffs ubåt! Det är Svarthattarna!!” skrek
Tomas och började trycka febrilt på knapparna på kontrollpanelen.
Och mycket riktigt – minst tio Svarthattar simmade nu
mot Valen 1 med vapen i sina händer.
”Hur var det nu …? Jag gick ju igenom det här tidigare”,
grubblade Tomas och kliade sig i huvudet.
”Vad håller du på med? Du kan väl inte bara trycka på
massor av knappar? Du kommer ju att ta livet av oss!” skrek
Dexter.
”Nej, jag försöker rädda våra liv, Dexter. Ta det lugnt och
lita på mig!” svarade Tomas med lugn röst.

När han gått igenom Valen 1:s säkerhetsrutiner hade han
bland annat lärt sig att man skulle prata och agera lugnt med
människor som befann sig i chocktillstånd.
”Hur kan jag ta det lugnt när vi blir anfallna av Kostroff?
Vad ska vi GÖRA?” skrek Dexter.
”Aahh, nu har jag det!” sa Tomas plötsligt och öppnade
en plastlucka i väggen och vred om en liten nyckel, varpå det
slutade tjuta. I stället började det surra och skaka i hela ubåten.
”Ner på golvet allihopa! Nu åker vi!” skrek Tomas.
Och det var ingen underdrift, för strax ökade Valen 1 farten
och sköt iväg genom vattnet, och fick Dexter, Tomas och Max
att falla omkull och dras mot aktern, tillsammans med flera
lösa föremål i ubåten.
Som tur var hade någon förutseende person placerat en
madrassvägg där, som gjorde krocken mindre smärtsam. Det
verkade inte vara första gången detta hände …
Svarthattsdykarna svimmade av trycket från Valen 1:s
motor och tappade sina vapen. Ljuspinnarna föll till havsbotten och bildade ett mönster, som påminde om Kostroffs pyramidformade symbol.
Kostroffs ubåt snurrade runt av turbulensen från Valen
1:s raketstart och såg plötsligt ut som en tivoliattraktion. De
förbisimmande fiskarna var dock mer skrämda än sugna på
en gratis åktur.
”Vad hände …?” flämtade Dexter och försökte resa sig upp,
men föll genast omkull. Han var fortfarande yr och omtumlad.
”Max! Var är du? Max …! Maaax …!!” ropade Tomas och
såg sig oroligt omkring. Han skulle aldrig kunna förlåta sig
själv om något hade hänt med Max.
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”Dexter, har du sett Max?” fortsatte Tomas och började
kallsvettas.
”Vad? Nej … men vad hände, var är vi?” frågade Dexter
och ruskade på huvudet.
I samma ögonblick kröp Max fram under en hög av
kuddar.
”Förlåt, jag råkade bita hål i några filtar. Jag kunde inte rå
för det. Jag handlade rent instinktivt – musen i mig tar alltid
kontroll över mig när jag blir stressad”, sa Max och hoppade
upp i Tomas handflata.
”Max, åh Max!!” skrattade Tomas. Äntligen kunde han
pusta ut och koncentrera sig på ubåten.
”Äsch, sluta nu”, sa Dexter, som började bli lite avundsjuk
på Tomas och Max nära vänskap. ”Berätta nu, Tomas, vad är
det som händer, vad gjorde du?”
”Jag aktiverade luftbubblan som jag lärde mig om på
Örnnästets universitet”, svarade Tomas.
”Luftbubblan? Vadå för luftbubbla?” frågade Dexter och
stirrade på Tomas som om han vore knäpp.
”Jo, förstår du, när din morfar Carl-Gustav och doktor
Örn konstruerade Valen 1 använde de en teknik som
många aldrig hört talas om. Genom att köra ubåten i 100
km i timmen kan man skapa en luftbubbla runt ubåten som
sedan gör att man kan färdas friktionsfritt under vattnet i
upp till 400 km i timmen. Det kallas för superkavitation”,
förklarade Tomas och gick med raska steg mot fören.
”Menar du att vi är inne i en luftbubbla?” frågade Dexter
och följde efter Tomas.
”Ja, visst är det fantastiskt! Din morfar är ett geni. Och det
bästa är att det finns en autopilot som kör ubåten åt oss. När
det går så snabbt är det ju svårt att styra själv under vattnet”,

svarade Tomas och suckade när han såg röran i kabyssen.
”Åh nej, jag glömde att aktivera ubåtens stabiliseringsfält …”
Det låg kryddburkar, bestick och Gour-mätt-påsar överallt på golvet.
”Men du räddade oss, Tomas! Det där spelar ingen roll,
det är bara saker. Människor är det enda som spelar någon
roll i livet!” sa Dexter och tänkte med ens på morfar. Det var
ju så morfar brukade säga.
”Och möss!” pep Max från Tomas hand.
”Och ap…”, skulle Tomas precis säga innan han kom på
att han inte ville bli kallad för apa.

Vid Vulkanön hade Ubu-Tutu äntligen lyckats få en råtta
osynlig och synlig igen. Detta gav honom förnyat hopp,
men när han provade på sig själv misslyckades han igen …
Skulle han förbli osynlig för all evighet?
”Kör igång med massproduktionen av osynlighetsbältet
imorgon!” beordrade Kostroff.
”Men det är inte klart ännu! För att kunna använda osynlighetsbältet måste jag först ha lyckats göra en större varelse
synlig igen, ett djur eller liknande. Kan du ordna så att jag
får hit ett större djur … kanske en schäferhund?” svarade
Ubu-Tutu.
”Vad är det för dumheter? Här ska vi inte ha några
hundar. Jag HATAR de där vidriga krypen! De är lortgrisar som bara tänker på mat och ägnar sin tid åt att lukta på
smutsiga, nerkissade lyktstolpar!” vrålade Kostroff.
”Eeh … men hur ska jag annars lyckas?” suckade
Ubu-Tutu.
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”Ta Svarthattarna har jag ju sagt! Ta så många du vill!! Jag
orkar inte med ditt eviga tjat längre. Se bara till att bli klar
med ditt uppdrag, så jag kan …”
Kostroff blev tyst. Han bet ihop sina läppar och knöt
nävarna. Det var precis som om den icke längre aktiva
vulkanen där de befann sig, vaknade till liv inom honom.
”Kan vad då?” frågade Ubu-Tutu.
”Ja, jag menar … så jag kan meddela Madame Clousette
att leveransen är på väg”, svarade Kostroff och torkade svetten ur pannan. Det var ett tufft jobb att vara arg, och Kostroff
hade stor erfarenhet, kanske störst av alla på hela jorden –
den jord han ville förinta.
Clousette? Nu nämner han den där Madamen igen, tänkte
Ubu-Tutu och frågade:
”Vem är Clousette?”
”Äsch, det är inget du behöver bry dig om, vad spelar det
för roll? Det är någon jag känner bara …”, sa Kostroff och
vred på sig. Han fick bråttom att lämna laboratoriet.
”Nej, berätta!” insisterade Ubu-Tutu och spärrade vägen
för Kostroff. Eftersom Ubu-Tutu var osynlig kunde han ju
göra precis vad han ville. Det var i alla fall någonting positivt
med att vara osynlig …
Kostroff hytte och slog i luften med nävarna, men
Ubu-Tutu parerade skickligt vartenda slag.
Äntligen får jag lite nytta av min osynlighet! tänkte han
och kände sig oövervinnerlig när han petade Kostroff än på
sidan, än på ryggen och i örat. All hans rädsla för Kostroff
var plötsligt borta och det var en härlig frihetskänsla.
”Aj, oj, iii, aaaa, ooo …”, skrek Kostroff.
Hade det inte varit för att han var så fullkomligt beroende av Ubu-Tutu för att producera osynlighetsbältet, så

hade han omgående beordrat Svarthattarna att fånga in
Ubu-Tutu och kasta honom till hajarna. Men frågan är om
hajarna skulle ha uppskattat och kunnat tillgodogöra sig
denna osynliga föda …
”Ja, ja, okej då, jag SKA berätta”, sa Kostroff med en djup
suck och satte sig ner för att berätta historien om Madame
Clousette. Ubu-Tutu hade ju trots allt varit en trogen tjänare under mer eller mindre hela sin professionella yrkeskarriär, så kanske förtjänade han ändå att få veta, resonerade
Kostroff för sig själv.
Innerst inne hade Kostroff trots allt ett hjärta, han också.
Kanske hade Ubu-Tutus rackartyg för en kort stund fått
Kostroff att känna sig som barn på nytt. Han hade ju aldrig
fått vara barn. Han blev vuxen direkt. Sannolikt var det
också därför han blivit så elak.
”När barn inte får leka och vara barn är det som en himmel
utan stjärnor. Det blir svart och tomt”, brukade morfar säga.
För en stund glömde Ubu-Tutu alla sina bekymmer och
satte sig ner för att lyssna. Det kändes konstigt, men samtidigt befriande.
Det blev ett välkommet avbrott.
”Vi träffades i Paris, på den stora juvelutställningen. Jag
såg direkt att hon inte var som alla andra. Det var något med
hennes utstrålning, eller också var det alla hennes diamanter …”, började Kostroff och harklade sig.
”Det var då jag insåg att jag hade mött mina drömmars kvinna. Detta trots att jag då inte var medveten om
att hon redan ägde hälften av världens diamantgruvor. Vi
fann genast ett gemensamt intresse och började samarbeta.
Allt sedan dess är Madame Clousette delägare i alla mina
diamantgruvor. Så småningom berättade jag för henne
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om mitt rymdprojekt och idag är hon en av de som leder
projektet framåt. Hennes makt är stor. Alla världens ledare
lyssnar på henne och gör som hon säger.”
Kostroff tog en paus. Han verkade inte ha förlikat sig vid
tanken på att det fanns någon med lika mycket makt som
han själv. Det var som om kärleken till Madame Clousette
var till hälften uppblandad med avundsjuka.
”När jag berättat för henne om gubben Olssons uppfinningar blev hon som besatt av osynlighetsbältet. Allt sedan
dess har hennes längtan efter bältet förstört våra romantiska middagar, år efter år. Hennes ständiga tjat om osynlighetsbältet gör mitt liv outhärdligt.”
Kostroff blev återigen tyst, det verkade som om han
ville säga något, men hade svårt att finna de rätta orden.
”Och … ja … eeh … om jag levererar en låda med 100
osynlighetsbälten till henne före nyår har hon lovat att …”
”Ja?” frågade Ubu-Tutu.
”Ja, då har hon lovat att … att vi ska förlova oss …”
Det blev knäpptyst.
Ubu-Tutu visste inte om han skulle skratta eller gråta.
Men en sak var i alla fall säker: hans bild av Kostroff
hade helt och hållet förändrats.
Ubu-Tutu kände sig hedrad av att Kostroff öppnat sitt
hjärta för honom. Han skulle precis lägga sin hand på
Kostroffs axel och säga något vänligt när ett larm plötsligt
gick och några Svarthattar kom skrikande in i laboratoriet.
”Vi har tappat bort ubåten med pojken och apan!”
”Vad … åh, det är ingen fara …”, sa Kostroff lugnt, för
i sina tankar var han fortfarande med Madame Clousette.
Men när han insåg vad Svarthatten just hade sagt, så röt
han genast till:

”VAD? Det är OMÖJLIGT!! Hur kan man ’tappa bort’
en UBÅT?”
I sin ilska reste han sig så hastigt att han råkade
knuffa till Ubu-Tutu, som ramlade och föll rakt mot
Svarthattarna.
Svarthattarna gallskrek av rädsla och försvann blixtsnabbt från laboratoriet. De hade svårt att vänja sig vid
Ubu-Tutus osynlighet.

Doktor Örn och Vallax gjorde sig startklara i Valen 2. Det
var en något mindre ubåtsvariant än Valen 1, men lika
snabb – om inte snabbare.
Vallax hade nu kommit över pinsamheten med
kalsongerna, men fick en smärtsam flashback (minnesbild) när doktor Örn plötsligt frågade:
”Varför har du så mycket underkläder med dig, egentligen?”
”Eh … jo, det är … ja, det är väl ända sedan jag var
liten … jag har alltid varit väldigt renlig av mig. Jag byter
kalsonger varje gång jag går på … på toaletten”, svarade
han och vände bort blicken.
”Vad? Har du alltid gjort det? NU förstår jag varför det
är så mycket underkläder i tvätten!” fnös doktor Örn.
”Förlåt … men apropå tvätten så tvättar jag faktiskt
alla mina kläder själv!” svarade Vallax lite småstolt.
”Men vems är alla underkläder i tvätten då?”
”Ja, jag är ju inte helt säker förstås, men kanske har
mitt beteende smittat av sig på Vithattarna. De är ju så
lättpåverkade, de stackarna.”

50

51

*

Vallax led av rädsla för smuts. Smutsfobi, som även
kallas för mysofobi – en av de vanligaste fobierna.

*
Samtidigt som Vallax och doktor Örn gjorde sig startklara,
befann sig Elsa och Manuela i Dexters rum.
Elsa hade hämtat sig efter sitt svimningsanfall, men
Manuela hade fått stränga order av morfar att de skulle vila
upp sig. Fast Elsa kunde inte vila – hon hade aldrig varit mer
uppjagad i hela sitt liv.
”Se så, det är väl inte hela världen heller? Du har ju oss
här. Och tänk på alla fina kläder vi köpte i taxfree-butiken!”
”Vadå ’inte hela världen’? Det är väl inte någon klänning
vi diskuterar heller, det är MIN SON vi pratar om!” sa Elsa
och gav Manuela en mördande blick. ”Jag tänker ge mig av
ikväll, jag åker själv, vad ni andra än säger! Jag SKA hämta
hem Dexter!”
”Men doktor Örn och …”, försökte Manuela.
”Nej, jag litar inte på den där Örnen. Här krävs en moders
kärlek! Bara någon som i nio månader burit ett barn inom
sig och fött det till världen kan förstå vad jag menar! Det är
ingen vanlig kärlek, han är ju en del av mig! Jag måste åka!”
grät Elsa och snöt sig av misstag i en av Manuelas vita scarfar, som hon köpt på flygplatsen.
Manuela blev helt chockad och pekade på den snoriga
”näsduken” och ville säga något, men fick inte fram ett
endaste ord. Elsa tolkade det som om Manuela ville följa
med och rusade därför fram och gav henne en kram.
”Åh, gulliga du! Jag visste väl att jag kunde lita på dig. Vi
ger oss av i natt när ingen ser oss!”
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5. oväntat besök

dexter och tomas försökte förstå var de var någonstans.
Valen 1:s navigationssystem var ju inställt på Gabon, men
med den nya ”raketfarten” verkade det som om GPSsystemet inte riktigt hängde med.
”Tomas, kan du stänga av turbomotorn så vi kan se var
vi är någonstans?”
”Inte turbomotorn, det är en raketmotor!”
”Åh, strunt samma, stäng bara av den så vi kan se hur
långt vi har kvar.”
”Carl-Gustav sa att det tar två veckor med båt till Afrika,
men med raketmotorn borde det ju gå mycket snabbare”, sa
Tomas och vred om nyckeln under plastluckan på väggen.
Surrandet upphörde och Valen 1 saktade in.
”Där!” utbrast Dexter och pekade på det han trodde var
GPS-skärmen. ”Är inte det där England?”
”Nej, nej, det där är inga änglar, det är ju en … en …
BLÅVAL!!” skrek Tomas och sprang och gömde sig under
bordet igen. Han trodde nämligen att blåvalar är farliga.
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”Vad menar du?” frågade Dexter och pekade på skärmen
framför sig. ”Är inte det här navigationssystemet?”
”Jag vet inte …”, sa Max som klättrat upp på Dexters axel
och nu tittade ner på skärmen, ”… jag har säkert fel, men jag
tycker det ser ut som en radar.”
”Nej, du har rätt Max!” ropade Tomas.
Men i samma ögonblick som Dexter ville säga emot,
upptäckte han att det han trodde var England (vars huvudstad är London – en stad han alltid drömt om att få åka
till för att de har röda dubbeldäcksbussar) i själva verket
närmade sig ubåten.
”Vad är det?” frågade Dexter.
”En bbb-lååå-vvaal sa jag ju!” flämtade Tomas från sin
obekväma position under bordet. ”När jag gick igenom
snabbintroduktionen för Valen 1:s kontrollpanel såg jag
exempel på radarbilder, och exakt sådär ser en bbb-låååvaal ut!!” stammade Tomas.
”Men varför är du rädd? Blåvalar är ju inte farliga!” sa
Dexter och njöt en stund av att vara den som inte var rädd.
”Hur vet du det?” frågade Tomas, ”Har du någonsin träffat en blåval?”
”Nej, men några av de få lektioner i skolan jag verkligen minns är geografilektionen när vi pratade om England
och biologilektionen, då vi lärde oss om blåvalen – världens
största däggdjur. Jag minns att jag först var lite rädd, men
sedan berättade läraren att de allra största djuren, såsom
elefant och blåval, faktiskt är bland de snällaste. Så om man
ska vara rädd för några djur borde det i stället vara ormar,
krokodiler och hajar – inte blåvalar!”
”Men …”, fortsatte Dexter och tänkte efter en stund,
”… är det verkligen en riktig blåval som kommer emot oss?”

”Ja, det är ju det jag försökt säga till dig hela tiden,
Dexter!” svarade Tomas.
”Aaaaa … hjäääälp!” skrek Dexter och gjorde strax Tomas
sällskap under bordet och drog med sig Max i flykten.
Det är lustigt hur man ena stunden kan prata om att inte
vara rädd för att i nästa stund totalt överrumplas av rädslan.
Strax satt de under bordet och darrade av skräck, alla tre.
Max visste egentligen inte varför han var rädd, men Dexters
och Tomas rädsla smittade av sig.
”Det heter inte England, det heter Storbritannien”, sa
Tomas, som nu var mindre rädd sedan han fått sällskap.
”Jaså?” utbrast Dexter.
”Alla säger alltid fel. De säger England fast de menar
Storbritannien. Utöver England, har Storbritannien tre andra
stora regioner, nämligen Nordirland, Skottland och Wales”,
fortsatte Tomas och blev plötsligt lika irriterande som en av de
tråkiga lärarna i skolan.
Dexter förstod inte hur Tomas, som nyss var så rädd, helt
plötsligt kunde börja prata om det här. Nu försvann även
Dexters rädsla och han spände ögonen i Tomas och sa:
”Gotland ligger i Sverige och whales betyder valar på engelska, så det så! Kom inte här och försök lura i mig några dumheter. England är England och inget annat!” (Dexter syftade på
Skottland och Wales, när han sa detta.)
Tomas suckade och stoppade ner Max i sin bröstficka.
”Vi kan inte fly, vi måste se fienden i vitögat!” sa Tomas
och gick med stadiga steg mot kontrollrummet. Känslan av
att vara smartare än en människa fick honom att övervinna
sin rädsla.
Men när han kom in i kontrollrummet och såg ut genom
ett av sidofönstren var det som om hans ben förvandlades till
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överkokt spaghetti. Hans hjärta stod still och han kippade efter
andan när han stod öga mot öga med den jättelika blåvalen.

*

speciella nyckeln i ett lås som satt inuti en rödmålad, tjock
fyrkant med ett varningsmärke på.
”Jag räknar till fem, okej?” sa doktor Örn och vred om
nyckeln.
Det här känns inte bra … tänkte Vallax och bet ihop sina
läppar och blundade.
”1, 2, 3, 4 … nu kör vi!!”

”Kan du lokalisera dem?” frågade Vallax när han styrde ut
Valen 2 i Barents hav, några kilometer från Björnön.
”Ja, signalen kommer från kusten utanför Trondheim,
men det innebär att de måste ha passerat Lofoten för flera
timmar sedan och det är ju en ren omöjlighet!” svarade
doktor Örn.
”Vi får använda turbomotorn hela vägen fram”, sa Vallax.
”Nej, vi har inte tid!” protesterade doktor Örn. ”Vi måste
aktivera superkavitation. Då är vi framme på nolltid!”
Doktor Örn reste sig för att ta fram en speciell nyckel, som
låg inlåst i ett metallskåp på väggen i Valen 2:s kontrollrum.
”Nej! Det är för farligt! Du vet väl vad Carl-Gustav sagt
om det?” sa Vallax och försökte stoppa doktor Örn.
”Jag vet, det är ju jag som har byggt ubåtarna”, sa hon och
log. Hon visste ju mycket väl att både Valen 1 och 2 kunde
nå 400 km i timmen genom att använda superkavitation
(när man låter ubåten färdas inne i en luftbubbla). Doktor
Örn var även medveten om att ubåtarna, rent teoretiskt sett,
kunde nå upp till 5 000 km i timmen, genom att använda så
kallad megakavitation.
”Men fiskarna? Hur ska de klara sig, då? Vi kommer väl
att krocka med dem …”, frågade Vallax oroligt.
”Nej, nej … det är ingen fara med fiskarna, de skräms iväg
av vågorna och dessutom skickar ubåten iväg speciella ljudsignaler som förvarnar dem”, svarade doktor Örn.
”Spänn fast dig för nu åker vi!” sa hon och förde in den

”Kom Dexter, kom! Jag tror att den pratar med oss”, sa
Tomas, som nu lyckats övervinna sin rädsla och tyckte sig se
något snällt i blåvalens ögon.
Dexter visste inte vad han skulle tro. Hade Tomas blivit
galen?
För det första var det ju fortfarande oklart om det verkligen var en riktig blåval och för det andra kunde man väl
inte prata med valar?
Dexter reste sig försiktigt från golvet och gick med osäkra steg mot kontrollrummet. När han följde Tomas pekande
hand med sin blick fick han se något som övergick hans
förstånd. Det var en riktig, livs levande blåval som tittade in
genom ubåtens tjocka glasfönster.
”Men, men …”, flämtade Dexter, ”… hur kan den följa
efter oss, står vi stilla, eller …?”
”Nej, just nu åker vi i en hastighet av …”, sa Tomas men
hejdade sig, ”… nej, det kan inte vara möjligt, endast 50 km
i timmen? Det måste vara något fel på motorn. Den kanske
fick sig en törn när vi aktiverade superkavitationen …”
”Sluta prata som en vuxen!” klagade Dexter och suckade.
”Jag försöker ju bara lära dig vad superkavi…”
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”Men jag vill inte lära mig någonting just nu, SLUTA!”
skrek Dexter och gick närmare fönstret.
Han var inte rädd och han var ingen liten unge. Det var så
otroligt irriterande att Tomas hela tiden skulle förklara allting.
”Okej, det enda jag ville säga var att blåvalen just nu
simmar bredvid oss i 50 km i timmen”, sa Tomas.
”Oj? Det kan inte vara möjligt. De kan väl inte simma så
snabbt, heller?” sa Dexter förvånat.
”Jo, jag kollade faktiskt upp saken vid Örnnästets universitet och blåvalar kan simma ända upp till 55 km i timmen”,
svarade Tomas.
55 km i timmen? Att vissa fåglar kunde flyga mer än 100
km i timmen hade Dexter lärt sig, men att ett SÅ stort djur
som blåvalen kunde simma så här fort under vattnet kunde
Dexter inte förstå. Han visste ju att det var ungefär så snabbt
en bil fick åka inne i stan.
”Tittar den verkligen på oss?” frågade Dexter.
”Ja, visste du att blåvalar och vissa andra djur som har sina
ögon placerade på sidan av sitt huvud kan se i 360 grader?”
sa Tomas.
”Ja, ja …”, sa Dexter fast han inte förstod ett dugg av det
Tomas sa.
”Så blåvalen kan alltså se både framåt och bakåt”, fortsatte
Tomas.
”De kan väl inte se bakåt heller, då måste de väl vända på
sig?” sa Dexter
”Jo, den som skapade blåvalen tänkte nog på det, för det
tar ju en stund för en så stor varelse att vända på sig. 360
graders syn är en smart och praktisk lösning. Förresten är det
även många mindre djur som kan se både framåt och bakåt”,
svarade Tomas.

”Idag ska alla få prova på att experimentera”, sa fröken till en
förväntansfull klass.
Dexter berättade stolt att hans morfar var uppfinnare, men
hans kompisar skrattade och sa att Dexter ljög. Mamma sa att
de bara var avundsjuka och att han inte skulle bry sig, men
det hjälpte inte. Dexter brydde sig i alla fall.
Mamma sa alltid så där för att lugna ner Dexter, men
han önskade att hon skulle ha sagt något annat – något mer
användbart – till exempel:
”Be dem googla på Carl-Gustav Olsson Nobelpristagare
och visa dem sedan en bild med dig och morfar från scouterna.”
Man behövde i och för sig inte vara raketforskare för att
komma på den lösningen, men det är konstigt hur svårt det
kan vara att komma på bra saker när man känner sig ensam,
retad och ledsen i skolan. Det är precis som om all smarthet
försvinner.
När kompisarna skrattade försvann en stor del av Dexters
nyfikenhet och lust att lära. Och när fröken sedan hade en
halvtimmes lång utläggning om allt man absolut inte fick
göra, för att det var farligt – ja, då tillintetgjordes ALL Dexters
nyfikenhet och lust att lära sig någonting över huvud taget.
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Dexter kände sig dum. Han ville inte erkänna att han inte
förstod det där med 360 grader. Egentligen ville han bara
titta på blåvalen och alla de fina fiskarna som simmade förbi
utanför ubåtens glasfönster.
Alla fakta och all kunskap dödade på något sätt hans
nyfikenhet. Plötsligt mindes han skolan och en av de lektioner då hans nyfikenhet verkligen gick helt upp i rök. Så här
gick det till …

Han gjorde inte något experiment den lektionen, och då
skrattade hans kompisar ännu mer åt honom:
”Ha, ha, där ser du att du inte har någon uppfinnarmorfar, du kan ju ingenting!”
Fakta och återigen fakta – mängder av helt onödig information. I kombination med kompisarnas elaka kommentarer var det helt enkelt det värsta Dexter visste.
När morfar lärde Dexter saker var det däremot alltid
kul. Morfar brukade säga att ”Humor är lärandets bästa
krydda” och ”Med bristande glädje följer bristande inlärning” …
Dexter saknade morfar. Tomas var jobbig, men inte elak.
Fast allt babblande påminde Dexter om skolans tråkiga
lektioner utan det minsta skoj och skratt.
”Kan vi inte bara titta på fiskarna utan att prata?” sa
Dexter.
En stunds tystnad inföll.
Tomas fick nu betala priset för att ha använt för lite
humor i sin undervisning. Hans ”elev” hade inte lärt sig
ett skvatt.
Det var nog precis som morfar sa:
”En god pedagog ser till att eleven lär sig och har det som
huvudfokus. Att besitta mängder av kunskap gör inte automatiskt någon till en bra lärare. Det är HUR man lär ut som
är det avgörande.”
”Titta, han kommer närmare!” ropade Tomas.
Och plötsligt krängde ubåten till och fick Dexter och
Tomas att göra varsin baklängeskullerbytta på golvet i
kontrollrummet.
”Hjälp vi sjunker!” skrek Max.

60

6. Obesvarad kärlek och 360 graders syn

när dexter reste sig upp och tittade på Tomas brast han
ut i skratt. Max undrade hur Dexter kunde skratta när ubåten höll på att sjunka. Men när även Tomas började skratta
förstod han att det inte var någon fara.
”Han vill nog bara leka. Han kanske tror att vi är en
riktig blåval”, skrattade Dexter.
Max begrep inte vad som var så lustigt. Han kände ju
inte till att Valen 1 såg ut som en blåval. Denna typ av situationer inträffade med jämna mellanrum och fick Max att
känna sig utanför. Det var ett stort handikapp för honom
att inte förstå och kunna skratta med när alla andra skojade och hade kul. Det kändes pinsamt.
”Vad betyder det där med 360, egentligen?” frågade
Dexter. Äntligen infann sig den glädje som krävdes för att
väcka ”elevens” nyfikenhet.
”Åh …”, sa Tomas förvånat, ”… men jag berättade ju
det!?”
”Ja, ja, men jag förstod inte …”, svarade Dexter.
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”Men varför låtsades du som om du förstod, då? Du sa
ju att du visste vad det är”, sa Tomas och harklade sig.
Han skrattade inte längre.
”Jo, förstår du, 360 grader är beteckningen på när man
vrider något ett helt varv, 180 grader är ett halvt varv och 90
grader ett fjärdedels varv”, förklarade Tomas något besvärat.
”Nej, jag förstår fortfarande inte …”, svarade Dexter.
”Vad är det du inte förstår?” suckade Tomas.
”De enda grader jag känner till är temperaturen ute eller i
en glassfrys. Jag vet att det är ungefär 20 plusgrader inomhus
i en lägenhet och 20 minusgrader i en frys”, sa Dexter och
mindes morfars berättelse om Kostroffs uppväxt i Antarktis,
där det var ännu kallare än i en glassfrys …
”Okej, Dexter …”, sa Tomas och drog upp ärmarna på sin
gråa overall, ”… man mäter även vridningar i grader, och
det hela bygger på att en cirkel har 360 grader. Man har helt
enkelt bestämt sig för att ett varv består av 360 delar och
varje del representerar en vinkel. Tänk dig att man ritar en
prick precis i mitten av cirkeln och sedan drar 360 streck
från pricken ut mot cirkelns ytterkant. Varje del, som liknar
en supersmal tårtbit, kallas då för en grad och det finns 360
sådana bitar eller grader i en cirkel.”
”Nej, du förklarar TRÅKIGT, du måste använda roliga
exempel – som morfar!” protesterade Dexter och gäspade.
Supersmal tårtbit?? Alla vill väl ha en extra stor tårtbit …
tänkte han och fnös.
”Eeh … okej då … få se här … eh … JO, nu vet jag!”
utbrast Tomas förtjust. ”Tänk dig en banan … nej, jag menar
fyra bananer som du lägger i en ring och …”
”Nej, du måste ta något exempel som jag tycker om!”
protesterade Dexter återigen.

Tomas grymtade och skruvade på sig. Han ångrade att
han klivit in i lärarrollen. Det här var inte vad han tänkt sig.
Han trodde att det skulle vara enklare. Han var ju världens
smartaste apa och kunde allt, räckte inte det?
Han tänkte och tänkte.
Vad tycker Dexter om som är cirkelformat?
Men så kom han på det!
”Munkar! Tänk dig en jättestor, gigantisk munk, den är
ju rund, eller hur?”
Dexter nickade.
”Tänk dig att du går runt munken ett helt varv. Då har
du gått i det som kallas för 360 grader. Om du går ett halvt
varv runt jättemunken har du gått 180 grader och går du ett
kvarts (fjärdedels) varv är det 90 grader, förstår du?”
Dexter nickade igen, men räckte upp handen precis som
i skolan.
”Ja, det går bra, vad vill du?” frågade Tomas och pekade
på Dexter.
Max ville egentligen också vara med. Han suckade och
kände sig utanför, för han visste inte vad en ”munk” var för
något.
”Men vad har munkar med blåvalens ögon att göra?”
frågade Dexter.
Tålamod, tålamod, tänkte Tomas och harklade sig, som
vuxna ofta gör när de säger något för andra eller tredje
gången.
”Jo, det jag hela tiden försökt förklara för dig är att någon
som kan se i 360 graders vinkel kan se åt alla håll.”
”Men med varje öga kan ju blåvalen i så fall bara se i 180
grader?” sa Dexter.
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”Ja, precis! Två ögon, som liknar två munkhalvor kan se
i 180 + 180 grader, det vill säga sammanlagt 360 grader …”
”Ah, nu förstår jag!” avbröt Dexter. ”En halv munk är
som en halvcirkel och en hel munk bildar en hel cirkel.”
”Ja, det är ju det jag har sagt hela tiden”, sa Tomas irriterat.
”Men varför använde du inte en karusell som exempel i
stället för munkar?” sa Dexter utan att se på Tomas.
”Men du tycker väl inte om berg- och dalbanor?” svarade
Tomas förvånat.
”Nej, men en berg- och dalbana är väl ingen karusell?
Karuseller går runt, runt och är roliga, inte läskiga, men om
de går för snabbt kan man bli snurrig. Ett helt varv på en
karusell är 360 grader och ett halvt varv är 180 grader. Ett
fjärdedels varv är 90 grader …”, sa Dexter självklart.
Men efter en stund tillade han:
”Fast det är osannolikt att blåvalen skulle kunna se helt
och hållet 360 grader, jag gissar att det snarare handlar om
120 + 120 grader.”
Tomas blev först irriterad, men sedan gick det upp ett
ljus för honom – Dexter hade äntligen förstått!
Nu kunde ”eleven” till och med använda egna exempel
och resonera fram och tillbaka!
Men innan Tomas hann berömma Dexter för hans
nyvunna kunskaper krängde ubåten till igen och fick alla
att ramla omkull. Dexter landade mjukt på Tomas päls men
Max landade på Dexters kind och skrek:
”Förlåt, det var inte meningen!”
Dexter registrerade Max ursäkt, men förstod inte varför
just han skulle be om förlåtelse. Det var ju blåvalens fel.

Men plötsligt kände Dexter något blött och varmt på sin
hals. Max sprang snabbt och gömde sig under bordet.
”Åh, nej, inte nu IGEN. Hur kunde du Max?!”
Dexter skulle just gå till köket och tvätta av sig muskisset
när ubåten återigen krängde till.
”VAD HÅLLER DEN PÅ MED?” skrek Dexter. ”Är den
helt galen?”
Tomas reste sig och gick så nära fönstret han bara kunde
för att undersöka blåvalen lite närmare.
”Han ser ju snäll ut. Jag undrar vad han vill?” sa Tomas.
Efter en stunds analys och grubblerier vände han sig mot
Dexter och sa:
”Jag tror det är samma sak som med Rex …”
”Vadå, har valen ätit något olämpligt? Folk kastar ju så
mycket skräp i vattnet och för en val kan det vara svårt att
avgöra om något är ätbart eller inte”, sa Dexter.
”Nej, nej … inte det! Jag menar Maria, alltså …”, fortsatte
Tomas men blev avbruten av Dexter.
”Menar du att den är hungrig och vill äta upp oss? Nej,
vi lärde oss i skolan att blåvalar mestadels äter plankton,
mellan två och tre ton varje dag.” (Plankton är små levande
organismer som även kallas för krill eller lysräkor.)
”Nej, sluta nu, jag menar Rex och Maria …”, fortsatte
Tomas.
”Aaah, menar du att blåvalen dansar?”
Men nu orkade Tomas inte längre utan skrek rakt ut:
”Den är KÄR!”
”Vad är det förresten som luktar?” utbrast Tomas när
Dexter kom närmare.
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”Är vi framme?” frågade Vallax.
”Nej, inte riktigt ännu. Vi har en bit kvar, men vi vill ju
inte riskera att passera Valen 1 med superkavitation. Nu får
vi använda oss av turbomotorerna, som borde ta oss fram
till Valen 1 inom kort”, svarade doktor Örn och tryckte på
några knappar framför sig på kontrollpanelen.
”Men hur gör vi när vi kommer fram?” frågade Vallax.
”Tänk om Dexter försvinner när han får se oss?”
”Det är inga problem, om det behövs får vi använda
megakavitation”, svarade doktor Örn lugnt och lokaliserade samtidigt Valen 1 utanför Trondheims kust. ”När vi
kommer fram lägger vi oss ovanför Valen 1 och fångar in
den med supermagneten.”
Vallax var tyst och stirrade på doktor Örn som om hon
blivit galen. Megakavitation? tänkte han och rös till inombords. Detta var inget han ville vara med om frivilligt.

Men hon hade en teknik för att värma redan tillagad mat.
Hon vägrade kategoriskt att använda mikrovågsugn av två
anledningar:
1. för det första blev maten aldrig riktigt varm,
eller så blev den överhettad och därigenom överkokt
2. För det andra bildades alltid ånga under det
äckliga plastlocket man använde för att täcka
maten i mikron

Vid Örnnästet serverade Maria lunch och alla mumsade så
mycket de orkade på resterna av jambalayan och såg fram
emot efterrätten: marängsviss!
Det var ju inte varje dag det serverades efterrätt vid
Örnnästet …
Maria tyckte inte om att servera rester, men det hade
blivit så mycket kvar efter Vithattarnas ”avskedsmiddag” att
hon inte hade något val. Hon ogillade nästan lika mycket att
slänga som att servera gammal mat.

Detta var enligt hennes mening både osmakligt och respektlöst mot maten …
Marias teknik gick i stället ut på att återge maten dess
ursprungliga, nytillagade karaktär genom att steka upp den
lite lätt i en aning olivolja, citron samt en gnutta laktosfritt
smör. Vid det här laget hade hon lärt sig att undvika såväl
gluten som laktos i sitt kök. (Efter de senaste incidenterna
med Rex magproblem var hon ju extra försiktig.)
För att ytterligare fräscha upp maten blandade hon också
i lite hackad persilja.
Maria var en obotlig perfektionist.
”Det här är ju nästan godare än igår!” sa Måsen och
berömde Maria, som rodnade och blev generad – eller så
rodnade hon på grund av att Rex nu tog sin andra portion.
”Åh, ja, ät på nu älskling!” kluckade hon och trippade ut
i köket som på lätta moln av sockervadd.
Inget kunde göra henne så glad som när Rex tyckte om
hennes mat.
Men i köket möttes Maria av en syn som fick henne att
glömma all sin glädje på ett endaste ögonblick. Hon morrade
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nästan som ett ilsken katt. Det var musmamman som tagit
sig ut på köksgolvet för att samla ihop några brödsmulor.
”Duuuu, din …”, väste Maria och skulle just ta sopkvasten och sjasa iväg musmamman, när hon plötsligt mindes
sitt löfte till Dexter.
”Förlåt, det var inte meningen att skrämma dig … här
får du till dig och dina ungar”, sa Maria med ångerfull röst
och la en hög med ostbitar och brödkanter på golvet vid
musboet.
Musmamman lyfte skyndsamt in den generösa och
välkomna gåvan i musboet och pep ett försiktigt ”tack” till
Maria.
Musmamman tänkte på sin man. Maria tänkte på Rex.
Men deras tankar stördes snart av ett tjut.
Det var Vallax och doktor Örn som signalerade via
centralsystemet att de identifierat Valen 1 med Dexter och
Tomas. Denna nyhet mottogs med jubel och applåder i
matsalen.
”Nu är Dexter snart hemma igen! Hit med marängsvissen nu – här ska det firas!” skrattade morfar.

”Vad betyder det för oss?” frågade Dexter förvånat.
”Eh, ja … jag önskar att jag hade ett bra svar på det. Det
enda jag med all säkerhet kan säga är att vi kommer att ha
sällskap av denne beundrare en viss tid framöver.”
Men just då såg Tomas något oroväckande på radarn.
”Det är något stort som närmar sig ovanför oss!”
Dexter tittade på radarn och fick en klump i halsen.
”Titta, blåvalen försvann!” utbrast Tomas plötsligt.

*
”Vad menar du med kär?” frågade Dexter. ”Hur kan du veta
det?”
”Ja, jag är ju inte 100 % säker, men eftersom jag är ett djur
så kan jag nästan känna vad andra djur tänker och känner
bara genom att se på dem. Den här blåvalen verkar på fullaste allvar tro att vi är en livs levande blåval. Och eftersom det
tycks vara en hane så drar jag slutsatsen att den tror att vår
ubåt är en hona”, svarade Tomas.
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det var vallax och doktor Örn som nu nått fram till Valen
1 och överraskade blåvalen med sin plötsliga ankomst.
”Vad är det där?” skrek Vallax och pekade på radarbilden
av den kärleksdrabbade blåvalen som kom i hög fart bakom
dem.
”Jag har ingen aning, fortsätt bara som planerat – du vet
ju att blåvalar är helt harmlösa, de gör inte en fluga förnär”,
svarade doktor Örn utan att ta blicken från kontrollpanelen.
Hon var fullt upptagen med att styra in Valen 2 exakt
ovanför Valen 1, och för att lyckas med det konststycket var
de tvungna att uppnå exakt samma hastighet som Valen1 –
de fick vare sig åka för snabbt eller för långsamt.
De hade just aktiverat supermagneten under sin egen
ubåt för att bärga Dexter och Tomas i Valen 1.
”Vad är det där?” frågade Dexter och pekade på radarskärmen.
Valen 2 och blåvalen bildade som ett tjockt täcke tillsammans ovanför Valen 1. Det kändes kusligt, nästan som

om det var ett osynligt jättemonster som höll på att äta upp
Valen 1.
”Jag vet inte …”, svarade Tomas, ”… men det känns inte
bra.”
”Redo för aktivering av supermagneten”, sa doktor Örn.
”Okej, klart …”, sa Vallax men hann inte längre förrän
den svartsjuke blåvalen, som kom farande likt en torped,
knuffade Valen 2 med Vallax och doktor Örn så hårt att de
föll omkull inne i ubåten.
Blåvalens knuff fick Valen 2 ur kurs och Vallax och doktor
Örn var lika förvirrade som de var omtumlade.
Blåvalen var verkligen avundsjuk på riktigt nu.
Och det var inte undra på, eftersom Valen 2, precis som
Valen 1, såg ut precis som en riktig blåval. Inte nog med att
blåvalen kämpade som en galning för att erövra den svårflörtade Valen 1:s hårda plåthjärta – nu hade den fått en
rival på köpet också!
Den annars så fredliga varelsen hade drabbats av en sällsynt förälskelse som den inte tänkte ge upp i första taget.
Besatt av kärlek fortsatte därför blåvalen att knuffa Valen
2 tills Vallax och doktor Örn helt och hållet hade förlorat
Valen 1 ur sikte.
”VAD HÅLLER DEN PÅ MED?” skrek Vallax. ”Blåvalar
brukar ju aldrig anfalla så här och den verkar ju inte ha
några kalvar heller? Är den galen?” (Blåvalens ungar kallas
för kalvar.)
”Jag vet inte, men vi måste tillbaka till Dexter – och det
SNABBT!” svarade doktor Örn och gjorde sitt bästa för att
styra tillbaka mot Valen 1. Men varje gång hon försökte, fick
de en ny knuff av blåvalen.
”Elstöten! Vi måste använda elstöten! Vi har inget val!”
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7. Talasso …?

utbrast doktor Örn och stirrade ut genom ubåtens fönster
på blåvalen, som mer såg ut som en hungrig späckhuggare
än en fredlig blåval.
”Ja, ja … du har rätt, men …”, svarade Vallax, för han var
inte helt övertygad.
Med elstöten menade doktor Örn ett elektromagnetiskt
fält som kunde släppas ut runt ubåten för att hålla obehöriga inkräktare på avstånd. Fast vanligtvis handlade det om
Svarthattar och inte om valar.
”… tänk om den inte klarar av elchocken? Tänk om den
dör?” fortsatte Vallax oroligt. Han tyckte ju väldigt mycket
om djur och hade extra god hand med dem efter sin tid som
forskare i Gabons nationalpark.
”Sluta nu, vad är viktigast – Dexter eller blåvalen?” fortsatte doktor Örn och förberedde sig på att aktivera elstöten.
”Ja, ja … okej då”, sa Vallax och höll för ögonen. Han
vågade inte se på.
Men precis i samma ögonblick som doktor Örn skulle
elektrifiera den intet ont anande blåvalen, dök en annan
ubåt upp som från ingenstans! Blåvalen blev skrämd och
tog genast till flykten och Vallax och doktor Örn blev minst
sagt överraskade.
”Ge eld!” sa en av Svarthattarna inifrån Kostroffs ubåt.
”Nej! Kostroff sa ju att vi skulle ta dem levande!” skrek en
annan Svarthatt.
Så fort Kostroff lugnat ner sig efter nyheten om
Svarthattarnas misslyckande vid Barents hav, hade han
beordrat en ny Svarthattspatrull att omgående ge sig av efter
Dexter. Dessa Svarthattar var just då på specialuppdrag i
Bergen, Norges näst största stad, belägen på västkusten.
Nu när de nått fram till målet och var ovetande om att
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det fanns två likadana ubåtar i området, antog de att Dexter
och Tomas befann sig i den ubåt de hade framför sig. Men
det var ju i stället Valen 2, med Vallax och doktor Örn.
”Sätt igång supermagneterna!” beordrade en av Svarthattarna.
Kostroffs ubåt la sig ovanför Valen 2 och som i ett trollslag fick den Valen 2 att fästa fast i dess stora magneter.
Morfar verkade inte vara ensam om denna uppfinning.
Så fort Vallax och doktor Örn fångats av Kostroffs ubåt,
upphörde all elektronik att fungera inne i Valen 2.
”Åh, nej, detta får inte hända!!” stönade doktor Örn och
gjorde ett lönlöst försök att få liv i motorerna. ”Vi är fast!”
”Kan du inte få igång extramotorerna?” frågade Vallax.
”Nej, all elektricitet är utslagen.”
På något konstigt sätt kände sig Vallax ändå lugn och
lättad, trots att de var tillfångatagna av Svarthattarna. Han
skulle nog aldrig ha kunnat förlåta sig själv om något hade
hänt med den där blåvalen.
Och han visste ju att Dexter och Tomas skulle klara sig
bra på egen hand – det hade han aldrig betvivlat.
”Meddela Kostroff att vi har ungen!” anropade en av
Svarthattarna och satte kurs mot Bergen. Ha, ha, nu blir vi
hjältar, tänkte han och log för sig själv.

*
Vid Örnnästet hade larmet återigen gått och precis hindrat
Rex från att ta sin fjärde portion marängsviss. Men det var
nog tur det, för oavsett om det är laktosfri grädde eller ej, så
är det sällan bra att äta för mycket.
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”Åh, typiskt, vad är det nu då?” suckade Rex och slickade
sig om munnen.
”Vi har tappat kontakten med Vallax och doktor Örn!”
skrek Måsen.
”Neeej, vad är det här för olycksdag egentligen?!” suckade
morfar. ”Och var är Elsa, förresten?”
Men Elsa och Manuela satt fortfarande i Dexters rum och
planerade sin flykt från Björnön.
”Jag är hungrig!” klagade Manuela.
”Äsch, sluta nu, livet handlar väl inte bara om mat?” suckade Elsa och fortsatte sitt arbete med att rita en karta över
Örnnästet.
Hon hade brett ut ett stort papper på golvet och ritade ur
sitt minne. Trots att hon bara varit vid Örnnästet en knapp
dag hade hon gjort sig en god bild av platsen. Kanske var det
arkeologen i henne, med vana att undersöka och analysera
olika platser, som nu gjorde sig påmind.
”Vad ska det där vara bra för?” fnös Manuela och kände
hur det kurrade i magen.
Hon saknade Café Skvallerbyttan, det goda kaffet och
den makalösa Prinsesstårtan. Hon kände hur det vattnades i
munnen när hon dagdrömde sig bort och tänkte på den kalla,
helt perfekt vispade grädden, till hälften blandad med ljuvlig
vaniljkräm, toppad med mästerligt tunnkavlad marsipan. I
sina dagdrömmar åt hon upp marsipanrosen! Hon förtjänade
det efter allt hon varit med om …
”Vi ger oss av i natt när alla sover. Här tar vi oss ut och här
tar vi oss till hamnen, där båtarna ligger”, sa Elsa och pekade på
kartan. Manuela vaknade upp ur sitt Prinsesstårtsdrömmeri
till något som kändes som en ren mardröm.

”Jag vet inte om jag …”, sa Manuela, men blev genast
avbruten.
”Nej, nej, allting blir perfekt. Här tar vi oss igenom.”
”Nej, men jag …”, fortsatte Manuela.
”Oroa dig inte, vi kommer att ta med alla dina kläder och
det finns säkert massor av mat på den där ubåten”, sa Elsa.
”Pappa pratar alltid om hur viktigt det är att äta gott när
man reser.”
”NEJ, jag tänker inte åka!” sa Manuela plötsligt och såg
ner i golvet. ”Och vilken ubåt pratar du om förresten? Det
finns väl inga fler ubåtar? Åkte inte den där Örnen iväg i den
sista ubåten?”
Elsa var chockad och visste inte vad hon skulle svara.
Skulle Manuela verkligen lämna henne i sticket?
”Menar du att du inte följer med?” frågade Elsa.
”Jag kan inte!” sa Manuela bestämt.
”Varför inte det?!” frågade Elsa.
”Jag har … jo, jag har …”
”Ja, vadå?”
”Talassofobi …”, viskade Manuela skamset.
”Mycket har jag hört, men jag har då aldrig hört talas om
det där talaso…”
”Talassofobi … rädsla för havet”, svarade Manuela.
”Åh … men då förstår jag dig, åh … jag är verkligen
ledsen för din skull”, sa Elsa urskuldande och skämdes.
”Jag har varit rädd för havet ända sedan jag var liten …”,
sa Manuela och mindes plötsligt den där händelsen som
utlöste hennes havsskräck för många, många år sedan.
Så här gick det till …
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Manuelas far älskade att bada och tog alltid familjen på

badsemester. Eftersom Manuelas mamma inte tyckte om
att bada, fick pappa leka med Manuela i bassängen medan
mamma läste tidningen.
Manuela älskade också att bada och det bästa hon visste
var när pappa kastade upp henne i luften för att fånga henne
precis när hon landade halvvägs ner i vattnet.
Eftersom Manuela bara var några år gammal kunde hon
inte simma ännu. Hon förlitade sig därför helt och hållet på
att hennes pappa skulle fånga henne i den djupa bassängen.
Men så plötsligt, en gång när pappa kastade henne
extra högt upp i luften, tappade han fotfästet i bassängen
och missade Manuela. Hon sjönk som en sten rakt ner i
bassängen, långt under ytan.
När pappa återfick balansen och drog upp henne ur vattnet hostade hon och grät.
Allt sedan dess var hon rädd för vatten och hade därför
aldrig lärt sig simma eller satt sin fot på en båt …

godaste som finns! Men det går väl inte att konfitera min
rädsla?”
”Nej, nej, tokfia, inte konfitera – konfrontera! Det betyder
att ställa sig ansikte mot ansikte med sin rädsla – att möta
sin rädsla en gång för alla”, sa Elsa och fnissade.
”Åh …”, sa Manuela och låtsades förstå, fast hon inte
förstod.
Nu tänkte hon på anka och kunde inte sluta tänka på den
gången morfar bjöd ut henne på fin restaurang för att fira
hennes födelsedag. Då åt de konfiterad anka och det var det
godaste hon någonsin ätit …
Elsas fnissande smittade av sig och det kändes skönt att
få skratta lite efter det som hänt, men plötsligt blev Elsa
gravallvarlig och sa:
”Du ska bada! Det är enda sättet!!”
”NEEEJ, jag kan inte simma!” skrek Manuela.

Manuela berättade historien för Elsa, som blev både chockad och förvånad.
”Jag vet hur vi ska bota dig!” sa Elsa plötsligt och tog
Manuela vid handen.
”Vad? Nej, jag har provat allt …”, svarade Manuela sorgset.
”Pappa sa att det bästa man kan göra för att bli av med sin
rädsla är att konfrontera den!” sa Elsa exalterat.
Elsa tyckte precis som sin pappa (morfar) att problemlösning var något av det roligaste som fanns. På något sätt
gav det mening åt hennes liv och skänkte henne en känsla av
bekräftelse och duglighet.
”Konfitera?” utbrast Manuela. ”Konfiterad anka är det
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när svarthattarna anlände till Bergen var det feststämning inne i deras ubåt.
”Ha, ha, ha, nu blir vi hjälteförklarade!” skrattade de.
”Ja, nu kanske vi blir befordrade till lufttjänstgöring
i stället. Jag har alltid drömt om att bli pilot!” sa en av
Svarthattarna.
Lufttjänstgöring, det vill säga att arbeta i Kostroffs flygflotta, på flygplan eller luftskepp, var det finaste en Svarthatt
kunde tänka sig. Att jobba på ubåt var också bra, men det
kunde lätt bli lite mörkt och enformigt längst ner på havsbotten.
”Ja, det vore fint att få köra Kostroffs egen privatjet …”, sa
en Svarthatt, som hette 1747.
”Menar du den med vita skinnsäten och en speciell liten
toalett för oss? Jag har hört att de tagit den ur bruk. Det blev
tydligen totalstopp i toan för att någon försökt spola ner fem
kilo bananskal …”, svarade en annan Svarthatt, som hette
1725.

”Vad? Är det sant? Vem kan få i sig så mycket bananer?”
frågade 1747 förvånat.
”Ja, det kan man undra, men samtidigt minns du väl
första gången du själv åt en banan? Den ljuvliga smaken av
en kylskåpskall gulgrön banan, mmm … Man delar den på
mitten och skalar den andaktsfullt. Sen – innan man ska ta
en pytteliten tugga för att den ska räcka så länge som möjligt
– slickar man först lite på den för att kontrollera dess sötma.”
”Ja, ja … sluta nu”, suckade 1747, som blev hungrig när
han fick höra 1725:s ingående bananbeskrivning. ”Har du
några munkar över?”
”Nej, är du galen? Jag slutade med munkar för länge
sedan. Det är ju straffbart! Kostroff har börjat med slumpmässiga kontroller på alla placeringsorter runtom i hela
världen!” flämtade 1725 och såg på 1747 som om han sett
ett spöke. Med placeringsort avsågs alla platser världen över,
där Kostroff placerat sina specialagenter.
”Äsch, tror du på det där, det är väl bara tomma hot?”
”Ja, i så fall lika tomt som hotet om livstids arbetsläger
vid Sydpolen”, sa 1725.
Med ens blev det knäpptyst i ubåten. Det glada sorlet
hos Svarthattsbesättningen byttes genast ut mot suckar och
allvarsamma miner. Alla kände de något nummer som blivit
deporterad till Sydpolen, och visste därmed att det kunde
drabba vem som helst – när som helst.
”Okej, inga fler sötsaker i denna ubåt. När vi går i land
i Bergen vill jag att samtliga tar med sig och kastar ALLA
förbjudna livsmedel. Det ska inte finnas det minsta lilla spår
av godis, munkar eller socker i denna ubåt – är det förstått?!”
kommenderade 1747, som egentligen var en obotligt sötsugen ubåtskapten.
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8. Mystisk fruktsallad

Samtidigt var Dexter och Tomas lättade över att faran nu
verkade vara förbi. De hade hunnit bli hungriga och ägnade
sig därför åt att lära sig hur Gour-mätt-ugnarna fungerade.
Det tog emot att plocka med de olika pulverpåsarna, för
det var ju inte länge sedan de låg i sina sängar med svåra
magsmärtor.
”Det borde väl stå på påsarna hur man ska göra?” sa
Dexter med en djup suck. ”Det gör det på de frysta pirogerna mamma brukar köpa …”
”Men han sa två minuter på maxeffekt, minns du inte
det?” sa Tomas och fick medhåll av Max, som nickade från
hans bröstficka.
”Hur kan du vara säker på det?” frågade Dexter.
”Han sa ju det, minns du inte?” svarade Tomas förvånat,
och fick Dexter att känna sig dum.
”Nej, jag minns inte allt jag hör, gör du det?” frågade
Dexter och himlade med ögonen, precis som man gör när
en förälder tjatar på en och säger samma sak för hundrade
gången. Man känner sig korkad och missförstådd.
Mindre värd helt enkelt.
”Ja, faktiskt, jag minns varenda sak som hänt sedan den
där dagen Kostroff gjorde mig supersmart – jag minns till
och med allt som alla har sagt, hur de såg ut och hur de
luktade”, sa Tomas och tittade på Max, som genast vred lite
skamset på sig i bröstfickan.
Han förstod ju genast att Tomas avsåg det blöta ”missöde”

som spätt på Vithattarnas förakt för Tomas som en lägre
stående varelse med dålig hygien och bristande intellekt.
”Okej, men jag är bara en vanlig människa och vanliga
människor minns inte allt! Kan du förstå det din …”, sa
Dexter men hejdade sig.
”Vadå?” frågade Tomas. ”Vad skulle du säga, du sa din …”
”Ingenting …”, slingrade sig Dexter och pekade mot
fönstret. ”Titta, han är tillbaka!” ropade han och pekade på
blåvalen, som återigen simmade jämsides med Valen 1.
Men Tomas brydde sig inte. Det var ju inte särskilt svårt
att förstå vad Dexter egentligen ville säga.
”Ja, men säg det då! Säg det!! DUMMA APA, för det var
väl det du tänkte säga?”
”Vad?” låtsades Dexter och skakade på huvudet. ”Vad
menar du?”
”Du kan inte ljuga för mig, Dexter. Erkänn att du ville
kalla mig för dum apa”, sa Tomas.
”Äsch, strunt samma … Kom nu, så äter vi! Två minuter
sa du?” Dexter öppnade en av mikrovågsugnarna.
”Nej, Dexter! Min mamma sa alltid att …” Tomas tystnade genast och satte sig ner. ”Mamma …”, viskade han knappt
hörbart för sig själv.
Dexter såg att Tomas var ledsen.
”Förlåt, du har rätt! Jag ska skärpa mig. Det är inte okej
att bete sig så, men jag är bara …”
Dexter hejdade sig när han kom att tänka på vad morfar
alltid sa:
”Den som skyller ifrån sig är feg. Bara den som är modig
vågar erkänna fel och brister. Skyll aldrig ifrån dig, det är
barnsligt!”
Dexter ville egentligen säga att han bara var hungrig och
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Inom kort anlände ubåten till en hemlig ubåtshamn, där
Svarthattarna snart skulle få en obehaglig överraskning.

*

inte vid sina sinnens fulla bruk, men ångrade sig och satte
sig ner bredvid Tomas och la armen om honom.
”Förlåt, du är min bästa vän och jag vill ju inte göra dig
ledsen! Förlåt!” sa Dexter med ångerfull röst och kramade
Tomas.
”HJÄLP!!” skrek Max från Tomas ficka. ”Hjälp, jag
kvävs!!”
”Åh, förlåt Max, det var verkligen inte meningen!” skrattade Dexter och lyfte upp Max ur Tomas ficka. ”Vad kan vi
hitta för mat till dig då?”
”Äsch, det är ingen fara”, sa Max, som var glad att Dexter
och Tomas inte bråkade längre. Det värsta han visste var tjat
och gnat.
”Finns det inte någon påse med bröd eller ost?” frågade
han.
”Mamma …”, viskade Tomas återigen.
”Vänta, så ska jag se efter …”, sa Dexter och gick igenom
Gour-mätt-påsarna, som stod fint uppställda i olika rader i
ett av kabyssens silverfärgade lättmetallskåp. Allt på Valen 1
var byggt i ultralätt material för att den skulle kunna färdas
så snabbt som möjligt.
”Mamma”, suckade Tomas igen. ”Jag vill ha mamma!”
”Ja, ja, vi ska hitta henne. Oroa dig inte, du kommer att
få träffa henne snart.
”Nej, jag vill ha mamma nu!” gnällde Tomas.
Dexter hittade en pulverpåse som det stod fruktsallad på.
Aah, perfekt! tänkte han, och la pulverpåsen i en skål och
stoppade in den i mikron, två minuter på maxeffekt.
På påsarna stod angivet om man skulle använda glas,
tallrik eller skål.
Valen 1:s köksporslin fanns uppradat i skåpet bredvid

Gour-mätt-påsarna och var gjort av genomskinlig hårdplast.
Max hoppade ner på golvet och sprang fram till Tomas.
Han klättrade upp för hans gråa byxben och vidare upp
för hans arm och satte sig i hans handflata.
”Det är ingen fara, jag vet hur det känns …”, sa Max och
tänkte på sin familj.
”Varsågod!” sa Dexter och sken upp när han gav Tomas
en skål med den mest fantastiska fruktsallad han någonsin
skådat. Tomas var minst sagt förvånad.
”Men, men …”, flämtade han och blev helt yr i huvudet
av alla de underbara dofterna. Flera av hans älsklingsfrukter låg där framför honom, helt perfekt skurna och oemotståndligt aptitliga i en skål som skimrade i alla tänkbara
färger.
För frukt- och efterrätter, ja till och med glass (!) hade
morfars Gour-mätt-påsar en särskild nedkylnings- och
frysfunktion.
”Smaka nu!” sa Dexter och räckte fram en gaffel.
Tomas ögon glittrade till när han betraktade tallriken
och det var precis som om någon hade hört hans böner.
Detta var nästan lika bra som att få träffa mamma …
Han stack gaffeln i en apelsinbit, förde den till munnen
och slöt ögonen.
Och i samma ögonblick som den saftigt glänsande apelsinbiten vidrörde hans läppar var det som en smakexplosion. Ett fyrverkeri av sött, surt och kallt – ett underbart
fräscht citrusregn – drabbade hans smaklökar och fick
honom nästan att lyfta en centimeter från stolen, där han
satt.
Hans schimpanshår reste sig över hela kroppen.
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”Åhhh, aaaah, mmm …”, sa han och mumsade.
”Mamma! Ja, mamma!!”
Strax åkte gaffeln upp ur tallriken igen, denna gång med
en lövtunn kokosskiva, vars söta och rena kokosmak fick
honom att minnas hur han brukade dricka kokosmjölk
direkt ur en kokosnöt när han var liten. Hans pappa gav det
till honom på kvällen före läggdags.
”Aaaah, ooooh, mmm …”, sa han och mumsade. ”Pappa!
Ja, pappa!!”
Och så där fortsatte Tomas tills hela tallriken var helt
renskrapad, så när som på en orange fruktbit som såg ut
ungefär som en liten apelsin.
”Ha, ha, Tomas! Vad kul att du gillade fruktsalladen!
Men ska du inte äta upp allting?” frågade Dexter.
”Jooo …”, sa Tomas och gav till en jättestor rap, som
nästan skrämde livet ur Max. Han trillade ner på golvet och
blängde argt på Tomas.
”Förlåt, det var inte meningen …”, sa Tomas och plockade upp den skrämda musen. Max tittade på tallriken och
pekade på frukten som låg kvar där.
”Ska du inte äta upp den?”
”Nja, jag vet inte vad det är för någonting. Jag kände igen
alla andra frukter: apelsin, kokos, ananas, banan, mango
och melon, men den där frukten har jag aldrig sett förut …”,
svarade Tomas och kliade sig i huvudet.
”Men är det inte en liten mandarin?” frågade Dexter.
”Nej, apelsiner och mandariner kan man skala, den här
är för liten, och jag vill ju inte äta den med skalet på”, klagade Tomas.
Men just då hände något oväntat.
När Dexter satte igång Gour-mätt-ugnen aktiverade han

tydligen även ubåtens centralsystem, vilket styrde all multimedia och dataöverföring på Valen 1.
”Kunskapsdatabas aktiverad!” hördes en datorröst plötsligt, varpå alla tre fick hjärtat i halsgropen.
”D-d-d-ata-b-b-as?” stammade Dexter fram.
Tomas tappade sin tallrik på golvet och den mystiska
frukten rullade fram till Dexters fötter.
Dexter plockade upp frukten och granskade den noggrant.
Med försiktiga steg gick Dexter fram till skärmen som
rösten verkade komma ifrån. Men till hans stora förvåning
var det inte en skärm, utan 40 skärmar som aktiverats inne
i ubåten.
Stolsitsar och armstöd hade fällts ner från väggarna, och
vid varje stol fanns likadana glasögon och hörlurar som de
sett vid Örnnästets universitet.
”Vad är det här egentligen?” undrade Dexter och såg med
stora ögon på skärmarna. ”Kom, Tomas, det här måste du
se!”

Vid Örnnästet bekymrade sig morfar för att någon hade
läckt information om Vallax och doktor Örn. Hur kunde de
ha blivit tillfångatagna så snabbt? Med Marias hjälp samlade
han snabbt alla Vithattar för ett möte vid universitetet.
”Kära vänner! Ni vet hur mycket jag uppskattar era insatser här på Björnön. Ni gör ett ovärderligt arbete för oss allihopa. Jag vet också att ni alla besitter ett stort hjältemod och
brinner för att världen ska bli bättre. Det är dags för er att ge
er iväg på ert livs viktigaste uppdrag …”, sa morfar och gav
Vithattarna ingående instruktioner.
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*

”Men innan ni reser, måste ni hjälpa mig med en väldigt
speciell sak …”, fortsatte han och sänkte rösten.
Det gick ett sorl genom salen när morfar berättade för
Vithattarna vad de skulle göra.
”Nej, det går inte …”
”Varför det?”
”Det är vansinne …”
Vithattarna pratade i mun på varandra och fick morfar
att höja rösten.
”Vallax och doktor Örn är borta, vi har inget val! Följ
med mig nu!” sa morfar barskt och lämnade universitetet,
tätt åtföljd av de tisslande och tasslande Vithattarna.

*
Elsa hade fortfarande inte lyckats övertala Manuela om att
”konfrontera” sin talassofobi. Allting kändes mer och mer
hopplöst. Men slutligen kom hon på det!
Utan att blinka slog hon på storbildsskärmen som fanns
i rummet och knäppte fram och tillbaka på fjärrkontrollen.
”Aah, här har vi det!” sa hon glatt och pekade på skärmen.
”Neeeej!” skrek Manuela.
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9. confit canard, kumquats & risotto

”jag kan inte se det här!!” gallskrek Manuela och sprattlade med både armar och ben när Elsa försökte få henne att
sätta sig ner i en stol framför skärmen.
”Men det är enda sättet! Man måste konfrontera sina
rädslor, det är det enda som hjälper. Du kommer att tacka
mig efteråt!”
Och konfrontera var det ord som behövdes för att lugna ner
Manuela. När hon hörde det började hon återigen drömma
om mat. ”Konfiterad svamp, konfiterade körsbär …”, viskade
hon för sig själv och blundade.
”Bra, bra!” jublade Elsa. Det funkar, det funkar! tänkte
hon och kände sig genast lite stolt över sig själv.
”Confit Canard, Confit…”, fortsatte Manuela mumla och
verkade ha kommit in i någon sorts drömliknande tillstånd.
Men plötsligt öppnade hon ögonen och utbrast:
”Elsa! Jag vill till Frankrike!”
Manuela hade läst franska tre år i gymnasiet men kom
inte ihåg mer än tre fraser:
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•• bon jour = hej
•• au revoir = hej då
•• confit canard = konfiterad anka
Förklaringen till varför hon mindes just Confit Canard var
kanske att hjärnan har en benägenhet att lagra saker man är
särskilt intresserad av i långtidsminnet. Och mat var något
som verkligen intresserade Manuela.
Övriga två fraser hade hon och hennes klasskamrater
sagt i början och slutet av varje lektion under sex terminer,
så det var ju inte så konstigt att hon mindes dessa.
”Vad? Eh …”, sa Elsa trevande och visste inte hur hon
skulle tackla detta överraskande utspel. Men så kom hon på
det!
”Ja, men det är ju jättebra Manuela, för att ta sig till
Frankrike behöver man åka båt! Vi åker helt enkelt förbi
Frankrike med ubåten!”
Elsa kände sig nöjd och iakttog med spänning hur
Manuela skulle reagera.
”Nej … ja … jo … nja … NEJ! Det går inte, har jag ju
sagt!” svarade Manuela som vaknat ur sina matdagdrömmar. ”Det går väl flygplan till Paris? Och förresten så finns
det väl inga ubåtar kvar?”
”Jo, jo, pappa nämnde för mig att det finns en hel flotta
med ubåtar, stora som små, men de har inte tagits i bruk
ännu”, svarade Elsa och log.
Men Manuela log inte. Fast hon hade förstått att hon
måste till Frankrike med alla dess vackra kläder, smycken,
goda maträtter och härliga parfymer. Det var där hon hörde
hemma.
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Mest av allt längtade hon efter en knaperstekt och saftig
Confit Canard. Men var hon beredd att betala priset och
konfrontera sin havsskräck?
”Nå, hur ska det bli?” frågade Elsa. ”Följer du med eller
inte?”
Manuela vred besvärat på sig.
”Ähum … (host, host), jag fattar inga beslut på fastande
mage. Jag är hungrig … kan vi inte äta först?”
Elsa hejdade sig själv, och nickade instämmande, för
egentligen hade hon velat säga något om hur opassande det
var att tänka på mat när hennes son var i livsfara.
Det är hopplöst, tänkte hon och lyfte telefonluren, som
stod bredvid sängen på nattduksbordet.
Hon tryckte på en knapp som det stod ”Köket” på, men
fick inget svar. Maria hade ju annat att tänka på nu.
Ringsignalerna i köket, som aldrig upphörde, väckte till
slut musungarna och det blev ett fasligt liv i musboet.

*
Dexter och Tomas hade nu listat ut att skärmarna som fällts
ner var avsedda för de 40 Vithattar som skulle ha åkt till
fronten.
Det verkade vara en sorts utbildningscentral, för när
Dexter satte sig ner på en av stolarna och tog på sig hörlurarna, hördes en datorröst:
”Välkommen Rosensken! Vad vill du lära dig idag?”
”ROSENSKEN?! Vad? Är det ett namn? Vad är det här för
någonting?” sa Dexter och försökte förstå hur man använde
”kunskapsdatabasen”.
Tomas följde Dexters exempel och satte sig också på en
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av stolarna. Han kastade en trånande blick på glasögonen
och viskade ”Gabon …”
Han mindes den härliga stunden vid Örnnästets universitet, då han fått återvända till Gabons djungler genom att ta
på sig just ett par sådana där glasögon.
När han tog på sig hörlurarna sa datorrösten:
”Välkommen Solstråle! Vad vill du lära dig idag?”
Tomas tog det som en komplimang.
”Åh, TACK så mycket, jag skulle hemskt gärna vilja lära
mig mer om Gabon”, sa han samtidigt som han tog på sig
glasögonen.
”Vad är det här för frukt?” frågade Dexter och höll upp
den lilla orange frukten framför skärmen, men ingenting
hände.
”Okej då: Jag skulle gärna vilja lära mig vad det här är för
någonting”, sa Dexter och iakttog förväntansfullt skärmen.
Men det hände fortfarande ingenting.
Dexter sneglade på Tomas, som skrattade och stojade vid
sin datorskärm, precis som om han var på tivoli.
”TACK så mycket, jag skulle hemskt gärna vilja lära mig
lite mer om den här frukten”, sa Dexter och iakttog återigen
datorskärmen.
”Okej, det låter bra, Rosensken.”
”Äsch, sluta kalla mig så där …”, snäste Dexter, varpå
datorskärmen tystnade.
”Hallå … förlåt … jag menade inte att såra dig”, sa Dexter
förtvivlat. Vad är det här för dator? Den uppför sig ju som en
människa?
Och precis så hade morfar tänkt när han byggde
kunskapsdatabasen med hjälp av avancerad artificiell intelligens.

”Okej, ursäkten godtas”, sa datorskärmen och visade
bilder på den aktuella orange frukten från olika vinklar och
spelade upp en film från trädgårdar, där frukten odlades.
”Frukten som Rosensken håller i är en kumquat.
Kumquat är en valnötsstor citrusfrukt som ursprungligen
kommer från Kina, där den fortfarande växer vilt. Härifrån
har den spritts till Japan, men också till Medelhavsområdet
och Brasilien. Det finns både ovala och runda sorter. Man
äter frukten hel, det vill säga med skalet på. Smaken från det
besksöta skalet och det syrliga fruktköttet ger en fin smakkombination.”
Dexter tittade på frukten som han höll i sin hand och
förde den till näsan. Den luktade sött.
Han slickade försiktigt lite på den innan han bet av en
mikroskopisk bit, som han gjorde sig beredd att spotta ut.
Men det skulle inte behövas, för nu hände någonting som
blev en vändpunkt i Dexters inställning till okända, mystiska frukter.
När han stoppade in hela kumquaten i munnen och
började tugga, upplevde han något som bara kunde jämföras med första gången han smakade saltkolaglass.
Det låter underligt och den salta smaken känns konstig
på tungan för någon som bara är van vid vaniljglass, men
saltet i glassen gör den på något sätt ännu sötare.
På samma sätt kändes den beska smaken jättekonstig,
eftersom Dexter bara var van vid söta apelsiner och mandariner. Men det beska övergick dock snart i en ljuvlig, djup
eftersmak av fräsch clementin med toner av mogen vindruva.
Det var som om han ätit en hel påse av de där sura godisarna som först är sura och sen blir söta.
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Morfar samlade alla vid hangaren för en ”obligatorisk
genomgång”.
”Är alla här nu?” frågade han och började räkna in de
som var närvarande.
”Var är Yamoto, Sergej och Bartok?” frågade Rex.
”Vi äj häj!” ropade Yamoto längst bak i den stora folksamlingen.
Vithattarna hade spridit ut sig på order av morfar.
”Men Elsa och Manuela då?” fortsatte Rex.
”Ja, var är de någonstans? Det var länge sedan man såg
dem”, sa Måsen.
”Maria, kan du springa och se efter, är du snäll?” bad
morfar.
Maria rusade genast iväg.
På vägen upp till Dexters rum sprang hon förbi köket och
såg någonting som nästan fick hennes hjärta att stanna. Det
var tänt och Maria hörde röster och skrammel av kastruller.
Denna gång var hon dock mer försiktig än förra gången,
då hon krockade med morfar mitt i natten. Sakta smög hon
sig närmare och tryckte sitt öra mot dörren.

Det var Elsa och Manuela!
Vad skulle hon göra?
”Åh, äntligen ett kök som man kan laga riktig mat i!”
kluckade Manuela glatt.
”Mmm”, sa Elsa, som inte var fullt lika entusiastisk utan
bara befann sig i köket med Manuela i brist på andra alternativ.
Maria kände sig smickrad och glad över Manuelas
komplimanger. Köket var ju som Marias andra hem – den
plats där hon levde ut sitt ”sanna jag”.
”Åh, vilka underbara råvaror!” kvittrade Manuela och
rörde om i den hackade schalottenlöken och vitlöken, som
hon stekte i olivolja i en tjockbottnad kastrull.
”Mmm”, sa Elsa, som var måttligt intresserad av Manuelas
gastronomiska beskrivningar.
”För att få den perfekta risotton måste man ha exakt
mängd vitt vin och buljong, varken för mycket eller för litet”,
sa Manuela och tillsatte det rundkorniga riset och stekte det
tillsammans med löken, varpå hon hällde i matlagningsvin
och buljong.
”Såja, nu ska det bara puttra lite innan vi tillsätter den
stekta svampen och rikligt med riven parmesanost”, fortsatte Manuela. ”Och man får absolut inte glömma att salta
– havssalt ska det vara! Och så måste det vara grovmalen
svartpeppar från pepparkvarn, inte något billigt kryddglas
med färdigmalen peppar – usch och fy!”
Oj, oj, oj! Hon KAN ju laga mat på riktigt! tänkte Maria
och njöt av doften från den perfekt stekta löken, som tillsammans med olivoljan, vinet och buljongen fick henne
att drömma sig bort till ett rustikt och välutrustat lantkök i
Italiens Toscana.
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Inom Dexter växte nu ett begär fram efter att utforska
alla världens olika konstiga frukter. Från och med denna
dag lovade han att han alltid skulle smaka på allt!
WOW! tänkte Dexter och ville berätta det för Tomas,
men den vetgirige schimpansen var nu helt uppslukad av
Gabons djungler.
”Gabon! Gabon! Gabon! Hi, hi, hi …”, skrattade han och
hoppade upp och ner i sin stol.

*

När hon tänkte på Toscana fick hon en klump i halsen,
för det var ju dit hon ville mer än något annat – tillsammans
med sin make – ja, alltså när de väl gift sig och ordnat med
allt det praktiska.
Deras gästgiveri skulle heta ”Marias” – kort och gott,
eller kanske ”RexMarias”? … Nej, Marias fick det bli!
Nej, vad håller jag på med egentligen? tänkte Maria och
besinnade sig. Jag måste ju hjälpa Carl-Gustav!
Hon tog mod till sig och öppnade dörren.
”Åh, hej Maria!” kluckade Manuela, som tog för givet att
hennes matintresserade väninna inte skulle ha något emot
att de lånade hennes kök.
”Vad gör ni här?” frågade Maria och försökte verka arg,
fast hon snarare var imponerad över Manuelas kokkonster
– äkta italiensk risotto.
”Ja, vi missade ju lunchen och mitt i allt blev vår madame
här lite …”, sa Elsa och pekade på Manuela, ”… ja, plötsligt
blev hon hungrig och då ringde jag hit till köket, men när
ingen svarade beslutade vi oss för att gå ner och ordna med
lite mat själva.”
”Jaså, på så vis … jamen då förstår jag …”, sa Maria och
sneglade på Marias kastrull. ”Får man smaka?”
”Åh, självklart, men riset är ju inte klart ännu”, kvittrade
Manuela.
”Nej, det ser jag väl, men det doftar bara så ljuvligt gott,
jag måste få smaka på buljongen …”, sa Maria och tog fram
en matsked ur en av de utdragbara kökslådorna.
Elsa himlade med ögonen och suckade åt de fanatiska
”mat-tanterna” – när skulle det här få ett slut, egentligen?
Det enda hon tänkte på var att få åka iväg och rädda
Dexter.

”Åhh, aahh, men GUD vad gott det här är! Vem är det
som lärt dig laga mat så här?” utbrast Maria med skräckblandad förtjusning. Kanske hade hon mött sin överkvinna
i köket?
”Åh, jag experimenterar bara lite då och då hemma,
förstår du”, kvittrade Manuela, fast hon hade gått två år i
restaurangskola och dessutom jobbat på flera hotell, både
som kock och kallskänka (när man jobbar med kalla rätter
som sallad och efterrätter på en restaurang).
Experimenterar? tänkte Maria och skakade på huvudet.
Någon som lagade så god mat som Manuela måste vara
utbildad, men nu fanns ingen tid att djupdyka i detta.
”Okej, så fort vi ätit klart måste vi gå till Carl-Gustav.
Han har kallat till storsamling i hangaren”, sa Maria.
”Javisst!” svarade Manuela glatt, för:
1) Hon skulle äntligen få äta och 2) någon berömde
henne – vad mer kunde man önska sig?
”Nej, det går inte – så fort vi har ätit måste vi gå och
duscha och lägga oss. Det har varit en svår dag!” sa Elsa
bestämt och blinkade till Manuela.
Tokfia, du håller ju på att förstöra allting, tänkte hon.
”Jo, det är viktigt att alla kommer dit. Om jag återvänder
ensam kommer Carl-Gustav att börja leta efter er, och det
vore väl onödigt?”
”Ja, ja, vi får se … när är maten klar, Manuela?” frågade
Elsa och viskade i hennes öra: ”Schh, sluta nu! Du förstör
ju allt!”
”Va’?” viskade Manuela tillbaka.
”Vad viskar ni om egentligen?” frågade Maria.
”Åh, ingenting, Manuela bara undrar om riset verkligen
är al dente (betyder för tanden på italienska och används för
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att beskriva när ris eller pasta har tuggmotstånd), det måste
vara perfekt kokt, annars kan hon inte servera det …”, sa
Elsa.
”Ja, ja, jag är lika petig själv i köket”, fnissade Maria och
satte sig vid bordet. ”Ska vi äta, då?”
Så satte sig de tre damerna ner för att äta tillsammans
och få det lugnt och skönt en stund. Men några som inte
hade det lugnt och skönt var:
0 Dexter och Tomas, som återigen började få problem med
den närgångna blåvalen
0 Vallax och doktor Örn, som snart skulle bli
Svarthattarnas fångar vid Norges västkust, och
0 Morfar, som på grund av starka misstankar om spioneri
vid Örnnästet bestämt sig för att söva ner alla (utom
Vithattarna som skulle skickas till fronten)
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10. specialbälten och valvisslingar

”klart för dockning!” anropade 1747 från Kostroffs
ubåt, som nu befann sig inne i den hemliga ubåtshamnen
vid utkanten av den norska kuststaden Bergen.
Svarthattarna hissade upp ubåten med en lyftkran.
Så fort den nått ovanför vattenytan lossade de magnetlåset, varpå Valen 2 släpptes ner under vattnet och bildade
svallvågor i den lilla hamnbassängen.
Vallax och doktor Örn kunde höra hur vågorna slog mot
ubåtens metallskrov.
De kände sig lika hjälplösa som ett par astronauter som
precis landat i havet med sin rymdkapsel och inte vet vad
som väntar utanför. Man är helt och hållet beroende av att
någon sett kapseln landa och kommer till undsättning.
Men visste någon var Vallax och doktor Örn befann sig?
Skulle de bli räddade?
Lyftkranen släppte ner Kostroffs ubåt i bassängen och
strax öppnades ubåtsluckan och ett tjugotal Svarthattar klev
ut och marscherade ner för hamnkajen till Valen 2.
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”Öppna genast luckan om ni inte vill att vi spränger upp
den åt er!” skrek 1747 och bankade på Valen 2:s skrov.
Svarthattarna småskrattade och hurrade, för de gillade
att spränga saker.
”Vad ska vi göra?” frågade Vallax.
”Här, ta på dig det här”, sa doktor Örn och kastade ett
bälte till Vallax. ”Vi öppnar och låtsas ge upp och sedan ger
vi oss av under natten, när alla sover.”
”Aaah, specialbältet …”, sa Vallax, ”… äntligen får jag
prova hur det fungerar!”
Specialbältet var en uppfinning som morfar först ställt
sig väldigt tveksam till, eftersom det var förknippat med
många risker.
Bältet var gjort av lättmetall och såg ut som ett vanligt
bälte, fast något tjockare. På insidan, runtom hela bältet,
satt ett tiotal näst intill osynliga knappar. När man tryckte
på dessa fick man tillgång till följande resurser, vilka var
särskilt användbara i nödsituationer:
1. Metallhylsa med dikväveoxid – även kallad ”lustgas”
2. Pennliknande bedövningspistol med 20 bedövningspilar
3. Metallrör med Ultrastark frysspray
4. Teleskop-pinne med elchocks-effekt
5. Laserpekare med laserpistolsfunktion (det var den
som morfar inte gillade. risken att skada någon
allvarligt var alldeles för stor)
6. Ett ultrastarkt och supertunt, näst intill oändligt
rep
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7. En böjd, supertunn högtalare som kunde spela musik
upp till en ljudstyrka av 100 decibel
Vallax och doktor Örn spände på sig bältena och klättrade
uppför stegen till ubåtsluckan.
Decibel (dB) är förresten en måttenhet för ljudstyrka,
som är uppkallad efter telefonens upphovsman, Alexander
Graham Bell. Deci betyder en tiondel och Bel är helt enkelt
Bells efternamn, fast med endast ett L (vilket stör litet av
logiken i det hela). Ljud skapas av förändringar i lufttrycket
och decibel är ett mått för att mäta hur starkt trycket är och
därmed ljudnivån.
Några exempel:
• 1 bel = 10 dB, kan jämföras med ljudet av dina
andetag
• 6 bel = 60 dB, är ljudstyrkan i en vanlig samtalston
• 10 bel = 100 dB, motsvarar musiken på ett disco eller
en symfoniorkester
• 14 bel = 140 dB, är ljudstyrkan hos en jetplansmotor
på nära håll och kan leda till hörselskador.

*
Samtidigt stängdes Tomas datorskärm av och han drabbades av panik:
”NEEJ! Jag vill tillbaka! Dumma dator, sätt på Gabon
igen!!”
I samma ögonblick sattes skärmarna igång och datorrösten sa:
”Välkommen till dagens judoträning!”
Skärmarna visade en videoupptagning med Yamoto.
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”Käla besättning, vi böja uppväjmning, hoppa som gloda!”
Dexter och Tomas skulle ha gapskrattat åt Yamotos roliga
röst om det inte varit för att de nästan höll på att klämmas
ihjäl av stolsitsarna, som fälldes upp och åkte tillbaka in i
väggen.
”Aoooo!!” skrek Tomas och hann precis slita av sig glasögonen och hoppa ner från stolen innan den fälldes upp.
”Aaaaj!” skrek Dexter när han ramlade ur stolsitsen och
rullade ner på golvet.
Något verkade helt klart ha gått snett när de satte igång
Valen 1:s centralsystem.
”Böja lyggen, fjamåt …”, fortsatte Yamoto med sitt
uppvärmningsprogram och skärmarna visade hur han själv
gjorde alla dessa rörelser, ”… händejna ska jöja golvet”.
”Kan man inte få tyst på honom?” frågade Dexter.
”Var är Max?” frågade Tomas.
”Här är jag!” ropade Max, men syntes inte till någonstans.
”Junt med höften, snujja som jockjing …”, fortsatte Yamoto.
”Var? Jag ser dig ingenstans?” svarade Tomas oroligt.
”Här inne! Bakom stolsitsen, jag är instängd!!” ropade
Max.
”Vad? Åh, nej! Men kan du inte ta dig ut, du är ju så
liten?” skrek Dexter och rusade fram till väggen och försökte få ner stolen, men det var omöjligt. ”Tomas, går det inte
att få ner stolarna igen på något sätt?”
”Ååå så stjäcka ajmajna jakt upp …”, fortsatte Yamoto i
bakgrunden.
”Hjääälp!!” skrek Max bakom stolsitsen.
”Tomas, du måste komma på ett sätt att rädda Max,
NU!!” ropade Dexter förtvivlat.
Ju mer Dexter umgicks med Tomas, desto klarare och

tydligare blev det för honom att han verkligen behövde sin
schimpansvän.
”Ja, ja … jag ska försöka, men det verkar som om allting
är förprogammerat på vissa tider. Det var nog inte meningen att vi skulle aktivera kunskapsdatabasen så nära inpå
Vithattarnas judoträning …”, sa Tomas.
Och Tomas analys var helt korrekt. Morfar och doktor
Örn hade programmerat Valen 1 med ett automatiskt dygnsschema under Vithattarnas planerade resa ner till Vulkanön.
”Åååå stjäck jyggen, bja, bja …”, fortsatte Yamoto.
”Jag tror att det bara finns ett alternativ”, suckade Tomas.
”Jaså?” sa Dexter. ”Vadå?”
”Vi måste stänga av centralsystemet och …”
”Ja?” Dexter stirrade förskräckt på Tomas och förväntade
sig det värsta.
”Hjääälp! Släpp ut mig!!” hördes Max ynkliga röst från
väggen och gav Tomas det mod som behövdes för att fatta det
obekväma beslutet.
”… vi måste stänga av motorn, slå av strömmen och släcka
ner allt! Om vi gör det och slår på strömmen igen, så borde
vi kunna aktivera kunskapsdatabasen igen och få ut Max”, sa
Tomas och gick mot kontrollrummet.
”NEJ! Är du säker på att du vet vad du gör?” skrek Dexter
oroligt.
”Max är i fara och vi måste hjälpa honom. Vi har inget
val!” svarade Tomas och förde handen mot huvudströmbrytaren.
”Sygå ajmhävningaj …”, var det sista som hördes av
Yamotos stämma innan skärmarna släcktes ner och det blev
becksvart i ubåten.
Sakta men säkert sjönk Valen 1 mot havsbotten.

100

101

*
Vid den västnorska ubåtshamnen var Svarthattarna stumma av förvåning.
”VAAAD?? Vilka är NI?!” skrek 1747 ursinnigt och
pekade på Vallax och doktor Örn.
Snart samlades ett femtiotal Svarthattar vid kajplatsen
och iakttog de resliga varelserna som klev upp ur Valen 2:s
ubåtslucka.
Vallax och doktor Örn förblev tysta, men när de klev ner
för ubåtsstegen noterade 1725 märket på deras dräkter.
”Aha, ni tillhör Motståndsrörelsen! Meddela basen att
vi tillfångatagit två medlemmar ur gubbens pajasliga!” (Så
kallade de morfar och hans vänner.) Svarthattarna skrattade
och pekade på Vallax och doktor Örn.
”Idioter!!” röt 1747 och hoppade jämfota upp och ner i
vrede. ”Det här innebär ju att den där pojkspolingen är på
fri fot. Ni vet väl vad ett misslyckande innebär?”
”Ja, men vi har ju i alla fall de här två. Vi kan använda
dem för att pressa gubben!” invände 1725.
Svarthattarnas skratt övergick snart i tunga suckar.
”Meddelande från basen på stora skärmen!” anropade en
Svarthatt i ubåtshamnens högtalare.
En stor skärm på grottans bergvägg tändes nu och avslöjade en rosenrasande Kostroff.
”Återigen … återigen har ni misslyckats! Att ni värdesätter era liv så lågt. Vill ni verkligen bli skickade till Sydpolen?”
väste Kostroff med sammanbitna läppar och vände bort sitt
ansikte från kameran.
”M-m-m-eeen …”, stammade 1747.
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”TYYYSSST!!” vrålade Kostroff och drämde näven i
bordet framför sig.
Men när han såg Vallax och doktor Örn genom kameran
blev han genast på bättre humör och log.
”Men vilka har vi här, då? Är det inte självaste doktor Örn
och Vallax? Har vi så fint besök här idag? He, he, he …”
”Ja, jag sa ju…”, försökte 1747.
”TYST!” röt Kostroff.
Det blev knäpptyst vid ubåtshamnen.
Alla iakttog den stora skärmen, som lydiga förskolebarn
inför en sträng fröken.

*
Valen 1 sjönk mot havsbotten och Tomas jobbade febrilt med
att få igång motorn igen, men det var något som inte stämde.
”Den verkar ha låst sig!” flämtade Tomas. Han kände ju ett
extra stort ansvar inför det som just inträffat.
Tänk om de skulle få tillbringa resten av sina liv nere på
havsbotten?
”Men vad ska vi göra nu? Det här var ju en dålig plan …”,
klagade Dexter.
”HJÄÄÄÄLP!!” skrek Max bakom väggen.
”Ja, ja, vi kommer!” svarade Tomas och jobbade febrilt på
en lösning.
Längre upp i havet letade den kärlekskranke blåvalen
svartsjukt efter sin älskade, som var spårlöst försvunnen.
Vad gjorde jag för fel? tänkte blåvalen. Det var ju så mamma
lärde mig att jag skulle göra. ”Kärlek börjar alltid med bråk”,
brukade hon säga. Men kanske knuffade jag henne för hårt?
Blåvalen var förtvivlad och skulle just ge upp sitt letande,
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när han hörde dunsen av Valen 1, som slog i mot havsbotten.
Inne i ubåten låg Dexter och Tomas ovanpå varandra och ojade sig. Det blev en rejäl stöt, men som tur var
krockade de inte med något hårt utan landade i en svart
gegga, som rörde upp vattnet och snart täckte delar av
ubåtens fönster.
”HJÄÄÄLP!” skrek nu inte bara Max, utan alla tre i kör.
Blåvalen gav till en vrålvissling som hördes ända ner
till havsbotten, vilket gjorde de tre vännerna ännu mer
skrämda.
”Vad var det?!” skrek Dexter, som tyckte att det lät
ungefär som varningssignalen Hesa Fredrik, även kallad
”Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)”, vilken
testas klockan 15:00 första måndagen den sista månaden i
varje kvartal, alltså mars, juni, september och december –
inte första måndagen varje månad som folk felaktigt tror.
Morfar hade berättat för Dexter att varningssignalen
är uppkallad efter en krönikör som jobbade på Dagens
Nyheter under 1930-talet, Oscar Fredrik Rydqvist. Han
tyckte att den nya larmsignalen lät lika hes som han själv,
och kallade den därför Hesa Fredrik.
Dexter tyckte att signalen i stället skulle kallas för Hesa
Oscar, då Oscar var den där journalistens förnamn …
Eftersom varken Dexter, Max eller ens Tomas visste
att en blåval kan utge ljud som når ända upp till 180–190
decibel, blev de livrädda när ljudet nådde dem inne i den
kolsvarta ubåten.
Blåvalen använder det starka ljudet för att kommunicera med andra valar, och valarna kan höra varandra på ett
avstånd om 1 000 km, det vill säga 100 mil!

De använder också ljudet för att mäta avståndet till
andra havsinvånare, vilket kallas för ekolokalisering.
De ljudvågor som valen sänder ut studsar mot fiskar,
delfiner, berg, båtar och exempelvis ubåtar som gått på
grund, och återvänder sedan som ett eko till valen. Den
kan då kan förstå på vilket avstånd dessa saker befinner sig.
Eftersom ljudet färdas nästan fem gånger så snabbt i vatten
som i luft, så går det fort för valen att lokalisera allt.
Just nu förstod blåvalen att hans älskade befann sig drygt
en kilometer från honom, vilket innebar någon minuts
simfärd ner mot havsbotten. Men där nere väntade en
obehaglig överraskning …
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11. Sorgesång och festyra

när blåvalen nådde fram till Valen 1 på havsbotten kunde han inte tro sina ögon.
Där låg hans älskade livlös, och allt var svart och dött så
långt hans ”120+120-graders ögon” kunde se.
Sanden var svart.
Korallerna var svarta.
Det låg fiskskelett överallt och det kändes nästan som en
havskyrkogård av något slag.
Blåvalen började sjunga en sorgesång.
Om blåvalar kan gråta så grät den stora, stora valtårar.
En blåvals hjärta är ungefär lika stort som en golfbil och
i dess blodådror kan bloddroppar stora som basketbollar
flöda fram.
Detta var ett krossat blåvalshjärta, och blodet i den sjungande valens jättelika kropp rusade oroligt fram och tillbaka.
Valar både sjunger och pratar med varandra. De är snälla
och kommunikativa varelser.
Om man tänker på blåvalshjärtats enorma storlek, och
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om det verkligen stämmer att kärleken utgår från hjärtat,
så borde ju slutsatsen vara att blåvalarnas kommunikation
är vänlig och kärleksfull.
”Vad är det som låter?” frågade Dexter.
”Jag tror att det är den där blåvalen igen. Han verkar
ledsen”, svarade Tomas.
”Hur kan du veta det?”
”Hjääälp!!” ropade Max inifrån väggen igen.
”Ja, ja, håll ut lille vän! Vi ska snart få ut dig, jag måste
bara få igång motorn”, sa Tomas.
Men hur mycket han än försökte så fick han inte igång
strömmen. Systemet verkade ha släckts ner för gott.
”Lyssna, nu kommer det där ljudet igen!” sa Dexter och
satte örat mot ett av ubåtens runda fönster.
”Han sörjer …”, sa Tomas lågmält.
”Vadå? Vad menar du? Förstår du vad den säger?”
frågade Dexter.
”Ja, jag verkar förstå alla mänskliga och animaliska
språk. Valen tror att vi dött och sjunger en sorgesång …”,
svarade Tomas.
”Kan du översätta vad valen sjunger om?” frågade
Dexter.
”Jag vet inte om jag klarar det. Det är så sorgligt …”,
svarade Tomas. Men så började han översätta blåvalens
sång:
”Vi skulle hoppa tillsammans och snurra runt …
Jag skulle föra dig till krillstim och stänga min mun …
DU skulle få all mat och skyddas från fara …
Men nu är du borta och kan inte svara …
DU var mitt ljus, nu är det mörkt …
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Min kära fru, o som jag har sörjt …
Att vår kärlek aldrig fick börja …
För evigt skall jag sörja …”
Max var tyst innanför väggen.
Dexter var tyst.
Tomas suckade och snyftade.
”Är du säker på att blåvalen sjöng allt det där?” flämtade
Dexter och visste inte vad han skulle tro. Hans syn på blåvalar hade förändrats för all framtid.
”Jaa …”, sa Tomas tyst och försjönk i tankar.
Hans rädsla för blåvalar hade ersatts av en stark medkänsla.
Nu fanns tre huvudsakliga problem han gärna ville lösa:
1. Få igång Valen 1
2. Få ut Max från väggen
3. Göra blåvalen glad (nytillkommet problemområde)
Men innan Tomas hann ta tag i något av detta började ubåten röra sig bakåt.
”Vad är det som händer? Varför rör vi på oss?” ropade
Dexter.
”Jag vet inte, men det är ju inte så mycket vi kan göra
i alla fall”, svarade Tomas och gjorde ett nytt försök att få
igång strömmen. Denna gång tryckte han på precis alla
knappar han kunde. Vad spelar det för roll vad som händer
om jag trycker på fel knapp? Vi kanske ändå kommer att få
tillbringa resten av våra liv här nere i djupet, tänkte Tomas
och ryckte uppgivet på axlarna.
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Men ingen av dem visste att det var blåvalen som fick
ubåten att röra sig bakåt.
Han hade bestämt sig för att hitta en bättre och värdigare gravplats för sin före detta fru. Han tog sitt ansvar som
änkeman på största allvar och utförde nu en enorm kraftgärning i det att han knuffade Valen 1, sakta men säkert,
mot en brant bergssluttning.
Först knuffade han framifrån med nosen och sedan bakifrån genom att stoppa Valen 1:s stjärtfena i munnen och dra
henne baklänges.
Han drog och drog och drog.
När man väl bestämt sig för något viktigt och beslutat
sig för att klara av det till varje pris, så är det precis som
om man får någon sorts extra, övernaturlig styrka. Och utan
denna extra styrka hade det nog varit omöjligt för valen att
utföra detta stordåd.
Om jag bara kan få henne att åka nerför sluttningen här
så får jag se henne flyta en sista gång. Därnere får hon en
bättre gravplats, långt borta från den där vämjeliga oljan som
människorna alltid ska förstöra havet med, tänkte valen och
fortsatte dra.
Till slut lyckades han, och Valen 1 vippade över kanten
och dalade nerför den skarpa bergssluttningen.
”Hjääälp!” skrek Dexter, Tomas och Max i kör.
Blåvalen hörde deras skrik, men eftersom han inte
förstod människospråk tänkte han att det säkert bara var
några stora fiskar, som hans maka svalt innan hon gav upp
andan.
Tomas sprang fram och tittade i fönstret, men det var
fortfarande becksvart. Ubåten hade täckts av olja.
”Det känns som om vi åker neråt!” skrek han.
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”Försök med motorn igen – kanske får vi igång den nu!”
skrek Dexter tillbaka.
”Hjääälp!!” skrek Max inifrån väggen.
Tomas bad en kort bön.
Han visste inte vad som var viktigast just nu – att rädda
Max eller att få igång motorn? Samtidigt började han också
tycka väldigt synd om blåvalen.
”Okej, snälla kära ubåt, börja FUNGERA NU!!” bad
Tomas.
Blåvalen hörde detta och tänkte:
Det var väldigt vad pratglada fiskar min maka svalt …
kanske var det denna svårsmälta föda som blev hennes slut?
Och just då, utanför Stavanger, Norges oljerikaste stad
vid Norges sydspets, sattes plötsligt Valen 1:s motorer igång
– strömmen slogs på och alla lampor tändes igen!
Om detta var resultatet av den artificiella intelligensens
reaktion på Tomas goda uppförande eller ej skulle dock
förbli ett mysterium.
För blåvalen var det som nu skedde en näst intill andlig
upplevelse, eftersom det längst nere i det becksvarta mörkret uppstod någon sorts ljusblått sken runt Valen 1.
Det var som om Valen 1 fick nytt liv och lyftes upp av en
osynlig hand.
Blåvalens enorma hjärta kändes lätt som en pingisboll
när han såg sin käresta återvända till livet.
Han ville närma sig henne för att undersöka hennes
hälsotillstånd, men plötsligt sa det bara POFF!! så var Valen
1 borta.
Blåvalen blev självklart chockad, men tänkte genast:
Det är nog så här det ser ut när en val lämnar jordelivet
och kommer till himlen.

Han snyftade och försökte trösta sig själv:
Ja, ja, jag fick ju i alla fall vara med henne in i det sista och
snart ses vi igen …
Fast där hade blåvalen inte riktigt rätt, för blåvalar kan bli
nästan upp till 100 år, så det skulle nog dröja ett tag innan
han kom till valhimlen.
Blåvalens hjärta var brustet och han simmade bedrövad
iväg norrut till sina hemvatten vid Barents hav.
Inom kort fann han dock en fin och vacker valhona utanför Tromsös kust, som påminde honom mycket om Valen 1.
De fick många söta valkalvar tillsammans och levde lyckliga
i alla sina dagar …
Valen 1 färdades nu med superkavitationsfart från
Stavanger i sydvästlig riktning mot Danmark.
Navigationssystemet strulade.
Alla funktioner hade aktiverats inne i ubåten. Den verkade ha fått en sorts ”överladdning”.
Kanske var det blåvalens kärlek som elektrifierat Valen 1?
Det finns nog ingen som till fullo känner till vad kraften
i djup och sann kärlek kan åstadkomma.
Dexter och Tomas undvek denna gång att dras mot
madrassväggen i samband med superkavitationen. Tomas
var förutseende nog att aktivera Valen 1:s stabiliseringsfält,
vilket höll både dem själva och alla saker på plats.
Stolsitsarna fälldes äntligen ner och Max befriades ur sitt
mörka och kalla fängelse vid väggen.
Det blev ett kramkalas av sällan skådat like.
ALLA monitorer i ubåten hade slagits på och skärmarna
ovanför kontrollpanelen visade de senaste nyheterna från
olika delar av världen.
Automatiska lådliknande städrobotar, med armar som
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påminde om slangar, åkte runt på golvet och dammsög,
dammade och putsade.
En av robotarna bestämde sig för att Tomas tillhörde
ubåtens interiör och började dammsuga hans päls. Den andra
roboten jagade Max i tron att han var ohyra eller skräp, som
någon slarver kastat på golvet.
”Aj, vad gör du? Hjälp mig att få bort den här plåtskallen,
Dexter!” skrek Tomas.
Men då stannade plötsligt robotarna och vände sina blinkande röda ögon mot Tomas.
”Eh …”, flämtade Tomas och visste inte hur han skulle
hantera denna odelade uppmärksamhet från de båda plåtpassagerarna.
”Ah!” sa Dexter och sprang fram till roboten närmast
Tomas. ”Man måste vara hövlig mot dem!”
”Förlåt min håriga vän. Han är en apa och inte en matta,
jag ber så hemskt mycket om ursäkt!” sa Dexter med den
allra lenaste röst han bara kunde och tittade förväntansfullt
på roboten.
Och mycket riktigt, det fungerade.
Roboten vände sig bort från Tomas och fortsatte städa i
andra delar av ubåten.
Man får inte glömma att Valen 1 var hela 30 meter lång, så
det fanns en hel del städyta.
”Vad? Vad menade du med det där, Dexter?” utbrast
Tomas förtvivlat.
”Vadå? Jag sa ju bara sanningen, eller hur?” svarade Dexter.
”Sanningen?” frågade Tomas. ”Var det inte du som kände
dig VUXEN på insidan, men sanningen är ju att du ÄR ett
barn. Så om jag inte känner mig som en apa på insidan, är jag
fortfarande apa då?”

Dexter blev tyst, för Tomas hade ju rätt.
”Förlåt, det var inte meningen!”
”Det är ingen fara! Det är klart att jag är en apa och du
är ett barn, men vi får inte fastna i de tankarna. Om jag ser
mig själv som apa kommer jag aldrig att bli mer än en apa.
Och om du ser dig som ett barn kommer du att tänka som
ett barn. Man blir det man tänker!” sa Tomas.
Tomas kändes nästan overkligt mänsklig – så långt ifrån
en apa man kunde komma.
Dexter var förvirrad. Ibland klarade Tomas inte av att
förstå de enklaste saker, och andra gånger sa han sådant
som inte ens morfar skulle ha sagt.
”Jag är hungrig!” utbrast Dexter och kände hur det kurrade i magen. ”Kom, så firar vi att vi räddat Max!”
Dexter tog upp Max i sin hand och strök honom över
pälsen.
”Ja, det är en bra idé. Kom så firar vi!” sa Tomas och satte
fart mot kabyssen.
”Pizza! Men det är ju perfekt, då kan du få kanterna!” sa
Dexter till Max.
Men Max verkade annorlunda än tidigare.
Han sa inte ett ord.
Dexter la Gour-mätt-påsen med pizza på en tallrik och
stoppade in den i ugnen.
Tomas plockade fram en påse som det stod ”Spaghetti”
på. Sedan han fick smaka på Marias Pasta Pomodoro hade
ju spaghetti blivit hans älsklingsmat.
Snart satt de och mumsade tillsammans – Tomas på
spaghetti och Dexter och Max på nygräddad pizza.
Osten var helt perfekt och pizzadegen precis så där härligt
krispig som den ska vara.
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Åh, vad Dexter hade saknat doften och smaken av
nygräddad pizza!
Max mumsade på pizzakanter och smält ost. Dexter
rullade osten till små runda kulor och gav dem till den
utsvultne musen.
Robotarna sopade upp brödsmulorna efter pizzan under
bordet. Max ville så gärna säga Nej! Sluta med det där! men
av någon anledning kunde han inte det.
Dexter såg att något var på tok med Max.
Han hade god aptit men det fanns något sorgset i hans
ögon.
”Hur är det fatt Max?” frågade Dexter oroligt.
Men Max svarade inte.
”Men säg någonting då! Är allt okej? Varför pratar du
inte?” fortsatte Dexter.
”Äsch sluta, Dexter, han är nog bara trött. Lämna honom
ifred!” sa Tomas och sörplade i sig de sista spaghettistråna
ur sin andra Gour-mätt-påse med helt perfekt, al dente-kokt
spaghetti.
Spaghettin hade en ljuvlig eftersmak av olivolja, havssalt,
grovmalen svartpeppar och nyriven parmesan, som gjorde
det omöjligt för Tomas att sluta äta. Han bara åt och åt …
Tomas ville verkligen inte bli störd nu.
De hade räddat Max och ubåten var igång. Han hade
gjort sitt och förtjänade en stunds vila.
”Snälla, säga bara hej”, viskade Dexter så att Tomas inte
hörde.
Men Max förblev tyst.
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12. fobi-doktorn

”tomas han kan inte prata längre – vad ska vi göra?”
”Eh … mmm …”, smaskade Tomas och slickade sig om
fingrarna. Att äta spaghetti är lika kul som det är gott, tänkte
han och suckade. Han var mätt och belåten.
Belåten med sig själv för att han lyckats lösa två viktiga problem – mätt efter två rejält stora portioner med
spaghetti.
Han blev irriterad på Dexter för att han hittat ett nytt
problem. Kunde de inte bara få njuta av maten nu i stället?
Sedan kände han sig trött och ville sova också.
Men plötsligt insåg Tomas hur egoistisk han var.
”Men jag tänker ju bara på mig själv hela tiden”, tänkte
han och skämdes.
”Vad är det som har hänt?” frågade Tomas och lyfte upp
Max i sin hand.
Men Max förblev tyst.
”Jag tror att han har blivit skrämd och tappat talförmågan! Det hände Johan, en kille i min klass, en gång!” sa
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Dexter och mindes plötsligt när hans klasskompis Johan
drabbades av så kallad klaustrofobi.
Så här gick det till …

Eftersom morfar lärt Dexter hur man botar olika rädslor
och fobier nickade han, tog Johans hand och ledde honom
ut ur klassrummet.
Men Johan tvekade när Dexter ledde honom fram till
hissen vid matsalen. Vaktmästaren började genast tjata om
att elever inte får använda mathissen, men Dexter vägrade
lyssna och sa bara bestämt:
”Det här är en nödsituation!”
Johan började skaka av rädsla när han såg hissen.
Varför tog Dexter honom till en hiss, när han precis hade
fastnat i en hiss, och var livrädd för hissar?

”Oroa dig inte, Johan!” sa Dexter lugnt. ”Det här är
enda sättet! Man måste övervinna sina rädslor och inte gå
omkring och bära på dem. Vilket är bäst – att vara livrädd
en liten stund och bli av med sin rädsla eller att vara rädd
hela livet?”
Dexter sa samma sak som morfar brukade säga.
Men Johan svarade inte.
”Kom igen nu, Johan! Om du lyssnar på mig nu så slipper
du ta trapporna resten av ditt liv!” sa Dexter och såg djupt in
i Johans rädda ögon.
Nu stod halva skolan och tittade på när Dexter gick in
med Johan i hissen. Dexters plågoandar, Stefan och Ralf, var
självklart där och förstörde allting.
”Öh, sluta, du gör ju grabben illa!” sa Stefan.
”Är du helt pantad eller …? Ser du inte att han inte vill?”
sa Ralf.
Och är det inte typiskt att man får skäll när man vill hjälpa
till?
”Lyssna inte på dem, Johan!” sa Dexter och stängde hissdörren och tryckte på knappen till källarvåningen.
”Kom igen nu!” sa Dexter. ”Säg att du inte är rädd!
Övervinn din rädsla. Det är du som bestämmer, Johan, inte
rädslan! Kom igen nu!”
Johan snyftade, men så plötsligt kom det fram:
”J-j-jag … j-jag … äää-r INTE rädd, JAG bestämmer! Jag
ÄR inte rädd!”
”Bra Johan! Du är ingen rädd liten unge!” sa Dexter och
tryckte på hissknappen igen.
När hissen kom tillbaka stod alla elever och lärare och
gapade. De stirrade förvånat på Johan, som kom stapplande
ut från hissen med ett leende på sina läppar.
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Tidigt på morgonen under en svensklektion, som ju i princip var den enda lektionen som Dexter tyckte om, räckte
Johan upp handen för att svara på en fråga.
Men när Johan skulle öppna munnen, så kom det ingenting – inte ett endaste ljud.
Alla skrattade och retade honom för det, men Dexter
förstod genast att något var på tok och stannade kvar med
honom efter lektionen.
Eftersom Johan inte kunde prata så tog Dexter fram
papper och penna och bad Johan att skriva i stället.
Så här skrev Johan:
Jag var med om en hemsk sak i morse. Jag fastnade i hissen
hemma i mitt hus och fick sitta där nästan en halvtimme.
Jag blev så rädd att jag inte kan prata längre.

Sedan den dagen pratade Johan obehindrat och var
aldrig någonsin rädd för att åka hiss igen.
Men skolans rektor ringde mamma och berättade vad
Dexter ”ställt till med”. Vare sig Elsa eller rektorn ville tro på
Dexters version.
Dagen därpå kom dock Johans föräldrar till skolan för att
tacka Dexter för hans hjälteinsats.
Dexter hade ju botat Johan från hans hissfobi – han var
en riktig fobi-doktor!
Elsa bad Dexter om ursäkt, men rektorn gjorde det aldrig.
Alla på skolan blev lite rädda för Dexter sedan den dagen.
”Han är dum och konstig …”, sa de och viskade elaka
saker om honom. Men innerst inne visste de att han var
både smartare och mognare än de själva.
Dexter visste att morfars råd alltid stämde – oavsett om
det var hisskräck, även kallad hissfobi eller klaustrofobi
(cellskräck). Så fort Dexter var rädd för något bestämde han
sig för att se rädslan i vitögat. Han vägrade vara rädd!
Fobi kommer av det grekiska ordet fobos, som betyder
fruktan. Det många inte vet är att ungefär var tionde person
i världen lider av någon sorts fobi, vilket innebär att det
finns miljontals människor med fobier runtom i världen.
När Dexter berättade om händelsen för morfar skrattade
han glatt:
”Du är en sann hjälte Dexter – min bästa elev. Det är de
små sakerna i livet som räknas. Att sträcka ut en hjälpande
hand är ett stort steg mot en bättre värld” …
”Vi måste stänga in Max igen!” utbrast Dexter.
”Vad? Är du från vettet?” sa Tomas.
”Nej, du förstår inte. Man kan inte bli av med sin rädsla

på något annat sätt, man måste återuppleva det man är rädd
för!”
Tomas tystnade och såg plötsligt en scen från sin barndom
spelas upp för sitt inre.
Han var jätterädd för ormar när han var liten, vilket kallas
ophidiofobi eller ormfobi. Tomas mindes hur hans mamma
höll fram en skallerorm framför hans ögon tills hans somnade, och efter detta var han aldrig rädd för ormar längre.
”Eh …”, sa Tomas och tittade på Max, som gärna hade
velat hoppa ner på golvet och rymma sin väg. Men han var
rädd för städrobotarna.
”Vi måste stänga in honom i ett av köksskåpen!” sa Dexter
och gick med raska steg mot ett av köksskåpen.
Tomas var mycket tveksam men följde efter Dexter, bärande på Max.
”Här! Det här köksskåpet är litet och mörkt, det blir ungefär som när Max satt inspärrad bakom stolsitsen!” sa Dexter
och undvek att se in i Max skrämda ögon.
Nu var det inte läge att bli känslig.
Max pep ängsligt när Dexter tog honom ur Tomas hand.
”Snart är det över, Max! Oroa dig inte, lita på mig!” sa
Dexter och stoppade in Max i köksskåpet.
”Kämpa nu, Max! Låt inte rädslan kontrollera dig!” ropade
Dexter och höll för köksluckan.
Och så där höll Dexter på en stund, tills både han och
Tomas blev oroliga, för det var knäpptyst inne i köksskåpet.
Försiktigt gläntade Dexter på luckan och kikade in.
”Max, hallå, är du där? Ma-aax, hallå …”, ropade han och
hoppades få åtminstone ett pip till svar.
”Vänta, får jag se”, sa Tomas och gick fram till skåpet.
”Max, kom fram nu, jag ber om ursäkt för Dexter …”
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”Han är BORTA!” skrek Dexter och blev kritvit i ansiktet.
”Åh nej!! VARFÖR …!!” skrek Tomas.
”Men han kan ju inte bara försvinna så där?!” sa Dexter
och undersökte skåpväggarna för att se om det fanns något
hål någonstans, där en rädd liten mus hade kunnat krypa ut.
Men det fanns inga sådana hål …

*
Vid den underjordiska grottan på vulkanön stod Ubu-Tutu
framför spegeln i hopp om att få se sig själv.
Under hela sitt liv hade han drömt om att få bli osynlig,
men nu skulle han ha kunnat ge nästan vad som helst för att
bli synlig igen.
Han tyckte att det var skönt att Kostroff fått annat att
tänka på än osynlighetsbältet. Då kunde han ju passa på att
vila en stund. Han var trött och hade ont i huvudet.
Kostroff var däremot allt annat än trött. Just nu kände
han sig som ett barn på julafton – ja, alltså som ett vanligt
barn som får vanliga julklappar, hårda och spännande paket,
inte oinslagna julklappar med prislappen kvar, sådana som
han själv fick när han var liten.
På en av sina skärmar kunde han se hur ett militärförband med grönklädda soldater anlände till Björnön.
På den andra skärmen iakttog han Vallax och doktor
Örn, som satt fängslade vid ubåtshamnen.
”Ha, ha, nu är det kört för dig – gubbe!” skrattade Kostroff
och firade med lite smaksatt bubbelvatten. Men egentligen
ville han ha chips och cola, fast det är bara idioter som äter
sånt skräp, tänkte han och skakade på huvudet.
Plötsligt vände han sig om och tittade snabbt till höger
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och vänster för att säkerställa att ingen såg honom, och vips
drog han fram en liten chipspåse ur ett hemligt skåp, öppnade den och vräkte i sig allt på en gång …
Idioter, tänkte han, fast det är ju ändå ganska gott …

*
Vid Örnnästet hade Maria samtidigt meddelat morfar att
Elsa och Manuela inte kunde närvara vid samlingen.
Elsa fortsatte med sin talassofobi-terapi, och nu när
Manuela fått sin efterlängtade risotto fanns det ingen återvändo …
Först blev morfar arg och irriterad, men sedan bestämde
han sig för att det inte spelade någon roll, eftersom varken
Elsa eller Manuela kunde vara spioner då de anlänt sist av
alla till Björnön.
”Varför tog det sådan tid?” frågade morfar.
”Åh, jag hjälpte dem bara få i sig lite mat”, sa Maria, som
inte kunde sluta tänka på Manuelas risotto.
Vithattarna stod lydigt och väntade på order från morfar.
Maria hade kämpat för att Rex skulle slippa undan men
lät sig övertygas, när hon förstod att det som strax skulle
hända var för allas bästa.
”NU!!” ropade morfar plötsligt.
Vithattarna drog blixtsnabbt sina bedövningspistoler,
men samtidigt gick stora larmet vid Örnnästet.
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13. kattikatt

”vad håller …”, skrek Måsen, men hann inte längre förrän
han likt de andra församlade föll till golvet.
”Spring och kolla centraldatorn och se efter som hänt!”
ropade morfar till Maria och skyndade på Vithattarna, som
planenligt skulle transportera de spionmisstänkta kollegorna till träningslägret. Där skulle de få sitta inlåsta tills
Vithattarna hämtat hem Dexter, Vallax och doktor Örn.
Att de skulle få vara vid träningslägret var Marias önskemål, för där hade Vithattarna sitt proviantförråd med mat
som räckte för flera veckor.
Samtidigt som Vithattarna lastade på sina bedövade
kollegor på två släpvagnar hördes ett mullrande från hangaren, som fick Obelix att vakna till med ett ryck.
Den osynlige schäferhunden hade tagit en välbehövlig
tupplur efter den långa resan från Stockholm till Svalbard.
Han skrämdes först av bullret, men blev glad när han såg
Vithattarnas enhjulingsmotorcyklar, för motorcyklar och
mopeder var det bästa han visste.
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Som osynlig hund i Stockholm hade hans favoritnöje
varit att jaga mopeder och motorcyklar – mest av allt mopeder, för motorcyklar körde ju för fort.
Obelix gillade Vithattarnas enhjulingar. De körde något
långsammare än en moped, så han kunde välja att springa
både före eller efter dem.
Det var enkelt att vara hund, man gjorde som man ville
och livets mening var att hitta olika sätt att leka på.
Det här är bara för bra för att vara sant, tänkte Obelix
när han skuttade efter enhjulingarna. Fast han förstod inte
varför de snälla farbröderna, som tidigare lekt med honom,
nu låg och sov på vagnarna.
Morfar rullade iväg sin rullstol till datacentralen.
”Det är soldater överallt! Vad ska vi göra?” skrek Maria,
när hon kom springande emot honom.

*
Elsa gjorde samtidigt framsteg med Manuela.
”Bra, vad duktig du är! Jag visste väl att du skulle klara
av det!”
”Nja, det enda som hjälper mig är när jag tänker att havet
är vispgrädde som vispas med elvisp … men det får inte
bli smör! Vispgrädden blir smör när man vispar för länge,
och det är ju gott att lägga på mackan, men absolut inte i en
Prinsesstårta!”
Ååååh, suckade Elsa inombords, och höll precis på att ge
upp när Manuela ropade:
”Det går! Jag tittar på havet och är inte rädd längre!! Det
fungerar! Det fungerar!!”
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Manuela ställde sig upp och gav Elsa en bamsekram, en
sådan där kram som man bara ger någon som man verkligen tycker om.
”Ja, men det är väl självklart att vi ska resa tillsammans,
Elsa! Jag lämnar dig aldrig!” kluckade Manuela och kysste
Elsa på kinden.
Elsa sände en tacksamhetstanke till pappa Carl-Gustav
för att han lärt henne vad tålamod betyder. En ”vanlig”
människa hade nog gett upp hoppet för länge sedan.
Nu, efter timmar av tjat, matprat, risotto och ett undervattensprogram på tv, kände Elsa sig stolt – ja, nästan som
en hjälte.
Skam den som ger sig! tänkte hon och fortsatte att rita på
flyktkartan.

*
Inne i Valen 1 rådde dålig stämning, eftersom Max återigen
var försvunnen.
När de letat i över en timme satte sig Dexter och Tomas
till slut vid mässen.
”Var är vi någonstans? Är vi framme i Gabon snart?”
suckade Tomas uppgivet.
”Oj, vi har ju den där kavitationen på fortfarande!
Den hade jag glömt!” utbrast Dexter och rusade fram till
kontrollpanelen.
Han fick agera ubåtskapten efter bästa förmåga, eftersom
Tomas hade blivit som handlingsförlamad på grund av sin
saknad efter Max.
”Nej, vi verkar vara nära någon liten ö”, fortsatte Dexter
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och pekade på en av skärmarna. Med Tomas hjälp hade han
lyckats lära sig att tyda både radar och navigationssystem på
ubåten.
”Men det är ju ingen liten ö, det är Danmark, Nordens
fjärde största land, kända för Lego och den legendariske
författaren H. C. Andersen, som skrev Den fula ankungen”,
sa Tomas som motvilligt tagit sig från mässen till kontrollrummet.
”Är det den där ankan som blir en svan?” frågade Dexter.
”Ja, ja …”, sa Tomas fast han inte visste det, eftersom han
bara kände till fakta och inte detaljer kring bokens handling.
”Visst är den bra!” sa Dexter.
”Hmmm …”, grymtade Tomas. ”Danmark är ett kungarike som består av halvön Jylland och över 400 öar, varav
ungefär 75 är bebodda. Störst av dessa är Själland. Det
många inte vet är att de självstyrande länderna Grönland
och Färöarna rent politiskt sett tillhör Danmark.”
”Ååååh, sluuuuta nu!! Jag orkar inte mer, måste du alltid
bete dig som de tråkiga lärarna i skolan?” stönade Dexter
och såg upp i taket, men när han gjorde det fastnade hans
blick på en av de många skärmarna ovanför kontrollpanelen, som sände nyheter från hela världen.
”Vänta! Hur höjer man volymen?” frågade Dexter och
letade efter volymknappen.
”Åh, det är här på väggen”, sa Tomas och höjde volymen.
”… militärpolisen nådde idag fram till Svalbard, där
flera personer sägs hållas som gisslan av uppfinnaren och
Nobelpristagaren Carl-Gustav Olsson. Det har tidigare i
veckan rapporterats om barnarov, grovt våld, kidnappning
och illegal raketuppskjutning kopplat till Olssons mystiska
försvinnande. När Storbanken nyligen rånades av Olssons
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dotter, Elsa Victoria Olsson, har regeringen gett Militärpolisen
klartecken att skicka specialstyrkor till Björnön …”
”VAD?” skrek Dexter. ”Vad är det här för lögner!! Skulle
mamma ha rånat en bank?”
Nyheterna visade bilder på morfar, Elsa och Dexter och
sedan helikopterbilder från Björnön!
”… här ser vi platsen där Carl-Gustav Olsson just nu tros
befinna sig, och en specialstyrka är på väg att ta sig in …”
Både Dexter och Tomas hoppade till av skräck när de
såg bilder av grönklädda militärer som klättrade uppför
Björnöns bergväggar. De hade invaderat hela ön.
Nu visade nyheterna bilder från morfars lägenhet.
”… i Olssons lägenhet pågår ett intensivt utredningsarbete, och polisen menar att man har hittat tydliga bevis för
att Olsson har kopplingar till kända terroriströrelser …”
”Samurajsvärden är kvar!!” skrek Dexter och pekade på
skärmen.
”Vadå?” sa Tomas, som egentligen brydde sig mer om att
Max var försvunnen än att militärerna var på Björnön. Och
några samurajsvärd var han totalt likgiltig inför just nu.
”Vad är det där?” frågade Tomas när nyhetsreportern
visade en närbild på de afrikanska maskerna som hängde
på morfars vägg.
”De afrikanska maskerna!! Men då kanske allting är kvar
i morfars vardagsrum!” flämtade Dexter.
Morfars vardagsrum betydde allt för honom, vilket säkert
är svårt för någon som vuxit upp i trygghet och harmoni att
förstå. Dexters liv hade ju varit långtifrån lätt, med mammas
och pappas skilsmässa, mobbarna i skolan och allt annat …
Det var i morfars vardagsrum som Dexters brustna hjärta
läktes och han på något sätt fick nytt mod och ny livsglädje.

Nu när han precis börjat förlika sig med tanken på att
aldrig mer få uppleva den sagolikt sköna soffan, vardagsrumsväggarnas beskyddande atmosfär och de fantastiska
föremålen på dess väggar, var det precis som när man får
återse sin bortsprungna katt eller hund.
När man inser att den kommit tillbaka, är det som om
både tiden och hjärtat stannar på samma gång. Någon som
man trodde försvunnit för all framtid återvänder och allt
annat blir sekundärt och mindre viktigt.
Det är lustigt hur många saker vi tycker är viktiga, tills
det gäller livet självt. Då blir allt annat oviktigt!
”Gabon …”, flämtade Tomas, ”… jag måste till Gabon!”
”Stockholm …”, flämtade Dexter, ”… jag måste till
Stockholm!”
”Gabon!” sa Tomas bestämt.
”Stockholm!” sa Dexter ännu mer bestämt.
”GABON!!” skrek Tomas.
”STOCKHOLM!!” skrek Dexter ännu högre.
Och så där höll de på tills de nästan blev hesa av allt
skrikande.
De glömde helt bort Max, nyheterna, militärerna på
Björnön, Kostroff, osynlighetsbältet – ja, allting!
”Men, men … du lovade ju!” krystade Tomas fram. ”Du
lovade att vi skulle till Gabon!”
”Ja, ja, vi ska dit! Men med kavitationen är vi ju i Afrika
på nolltid – vi hinner förbi Stockholm också!”
Tomas kände sig sviken.
Han orkade inte nämna för Dexter att det hette superkavitation – inte kavitation.
Nu förstod Tomas plötsligt vad Dexter menade när han
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sa att vuxna svek barn och lurades. Men han förstod också
att det var lönlöst att bråka.
”Då MÅSTE du lova mig att vi åker till Gabon med
superkavitation hela vägen! Men vad är det som är så viktigt
för dig i Stockholm?” frågade Tomas och suckade djupt.
”Jag måste åka och hämta morfars saker – de betyder
lika mycket för mig som Gabon för dig!” svarade Dexter
och försökte förstå hur de skulle navigera för att ta sig till
Stockholm.
”Men du har ju själv sagt att saker inte betyder någonting”,
sa Tomas och tyckte att Dexter började påminna mer och
mer om en sådan där ”vuxen”, som Dexter själv inte gillade.
”Eh, javisst, men morfars saker är inte saker för mig, det
är precis som om de är levande. Jag är uppvuxen med dem,
de är som en del av mig!” svarade Dexter.
Men Tomas hade svårt att förstå det, för själv hade han
ju aldrig haft några saker. Det enda han saknade var sina
föräldrar.
”Så här gör man …”, sa Tomas och knuffade undan
Dexter lite lätt från kontrollpanelen. ”För att ta sig till
Stockholm måste man ta sig förbi Kattegatt här, och sedan
in i Östersjön och upp förbi Gotland här …”, fortsatte han
och pekade fram och tillbaka.
”Ja, ja, jag sa ju att Gotland ligger i Sverige – inte i
England”, utbrast Dexter malligt.
”Storbritannien … Skottland …”, suckade Tomas.
”Brrr …”, småmorrade Dexter som en katt. ”Men
KATTIKATT finns det i alla fall inget ställe som heter, det
är jag helt säker på!!”
Tomas tog sig för pannan. Han varken orkade eller ville

vara lärare längre. Det var inte lätt att vara världens smartaste apa. Det gjorde nästan ont i huvudet när man förstod
hur lite alla andra egentligen begrep.
”KATT-E-GATT heter det, och det är havsområdet
mellan Danmark och Göteborg.
”Göteborg!” utbrast Dexter. ”Jag har alltid velat åka till
Göteborg!”
”Jaha, men varför det?” frågade Tomas.
”Vad? Vet du inte att Göteborg har Nordens största
nöjespark?”
Det här började likna en mardröm för Tomas. Det kändes
som om han aldrig skulle få återse Gabon.
”NEJ, Dexter, BARA Stockholm, sen ska vi till Gabon! Du
lovade ju! Och förresten har vi strax passerat Göteborg. Med
superkavitationen är vi snart i Stockholm, men vi måste gå
ner på maximalt djup om vi ska klara det. Till skillnad från
världshavens djup på 3 000–4 000 meter är Östersjön nämligen inte djupare än 20–30 meter vid Stockholms skärgård.”
Tomas visste inte varför han hela tiden försökte lära
Dexter olika saker. Det var precis som om han inte kunde
styra det själv.
”Ja, ja …”, suckade Dexter och tänkte på alla roliga karuseller, men så kom han ihåg den där läskiga åkattraktionen,
som alla kompisar skröt om att de åkt. Det var en berg- och
dalbana som åkte uppochned och baklänges och framåt
igen och jättesnabbt, runt, runt.
Dexter blev rädd och med ens var det inte alls lika kul
med Göteborg.
Tänk vad många saker som blivit läskiga och tråkiga för
att hans klasskompisar hela tiden skulle vara så ”coola, häftiga och vuxna”.
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Fast innerst inne ville han också vara cool, men det var
mest för att bli omtyckt av andra. Morfar brukade säga:
”Människor vill bli älskade av andra men tänker mest på
sig själva. Inte undra på att de är olyckliga.”
Dexter kunde inte räkna de gånger morfar nämnt ordet
”egoism”, men Dexter förstod det fortfarande inte – det var
för vuxet och svårt.
Och även om det var ”egoistiskt” att förlänga Tomas
väntan, så skulle Dexter rädda morfars saker. Gabon fick
vänta!
Det kändes också meningslöst att rädda världen om man
inte först fick rädda sin ”egen värld” …

*
På Björnön kryllade det nu av grönklädda militärer, och
några hade efter många om och men lyckats ta sig in.
Soldaterna hissades ljudlöst och blixtsnabbt ner i långa
stålvajrar från taket.
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14. countrydrottningar och hundspöken

”operation örnkoll inväntar order. Ingen fiende i sikte.
Påbörjar rekognoscering. Kom!” rapporterade kommandosoldaten som gick först i gruppen om fem soldater, som
tagit sig ner från Örnnästets tak.
Det krosshål 1897 och 1950 (alias supersoldaterna)
lämnat efter sig kom nu till användning. Morfar hade inte
haft tid att laga det med tanke på allt som hänt.
Soldattruppen gick nu i riktning mot datacentralen, där
morfar och Maria befann sig.
”Varför måste de alltid prata så krångligt, de där militärerna?” sa morfar och verkade ovanligt lugn. Genom
Örnnästets radionät kunde de avlyssna militärerna och
hörde allt som sades.
”Men vad ska vi göra? De kommer ju mot oss med vapen!
Ska vi ge oss?” frågade Maria oroligt.
”Jag förstår inte varför de inte bara kan säga ’nu börjar vi
undersöka’. Rekognoscering …”, fnös morfar utan att bry sig
om Marias oro.
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”Jag tror de har sett oss!” pep Maria med ynklig röst.
Hon var ju vanligtvis en tuff och modig kvinna, men
detta var mer än hon klarade av.
”Vi fortsätter som vanligt med vår plan. Vithattarna ska
till fronten”, fortsatte morfar.
Har han blivit galen? tänkte Maria och sneglade skrämt
på morfar. Men det är inte undra på, det har ju varit stora
påfrestningar för honom de senaste dagarna …
När soldaterna närmade sig datacentralen och smög
sig fram till dörren fortsatte morfar bara att knappa på sitt
tangentbord, precis som om ingenting hade hänt.
”Framryckning till målet avklarad. Formering klar.
Anhåller om att inleda anfall. Kom!” anropade soldatledaren.
”Beviljas! Klart slut”, svarade ledningscentralen från en
stor helikopter som svävade ovanför Björnön.
Soldaterna gjorde sig redo att storma in.
”NU!” skrek soldatledaren och tog sats tillsammans med
sina soldater. Men de sprang rakt in i en osynlig vägg, och
föll baklänges nerför trappan, en efter en.
”Aaaaaj, vad i …!!” skrek de.
Nej, inte svära! Det låter så illa när intelligenta personer
svär, tänkte morfar och fortsatte lugnt att förbereda för
Vithattarnas avfärd. Soldater var ju tvungna att klara massor
av svåra prov innan de fick jobb inom militären, så morfar
visste att de var intelligenta …
Precis när soldaterna skulle anropa ledningscentralen
och anhålla om tillstånd att bomba det som verkade vara en
osynlig skiljevägg, dök Vithattarna upp. De hade just packat
och gjort sig klara för den långa och mödosamma resa som
låg framför dem.

Den osynliga väggen var förresten en annan av morfars
uppfinningar – en elektromagnetisk sköld, som var särskilt
användbar när man inte ville bli störd på ett tag.
”Kör planenligt med multi-instrumenten!” anropade
morfar Stjärnglans, en av Vithattsledarna.
Vithattarnas namn var ett kapitel för sig.
Till skillnad från de nummer som Kostroff döpte
Svarthattarna till, så var syftet med Vithattarnas vackra
namn – Rosensken, Solstråle, Stjärnglans och så vidare – att
stärka deras självförtroende och identitet. Eftersom de hade
fötts in i en miljö präglad av rädsla och hat så hade morfar
och hans vänner gett Vithattarna vackra namn, som andades vänskap och värme.
”Okej”, svarade Stjärnglans. ”Vi kör igång. Samma låt
som förra gången, killar!”
”Nej, ta Jolene av Dolly Parton!” anropade morfar.
”Vad?” protesterade Stjärnglans. ”Kan vi inte bara ta
samma hårdrockslåt som förut? Den kan vi ju!”
”Nej, nej, country och pop är det enda som biter på
de här soldaterna. De har gott självförtroende och är
mer traditionsbundna än de stackars osäkra och rotlösa
Svarthattarna”, svarade morfar.
Detta visste egentligen Vithattarna, men när man är
stressad är det lätt att glömma de enklaste saker.
”Musik som vapen” var ju ett huvudämne vid Örnnästets
universitet.
”Halt! Stanna där ni är!!” skrek ledarsoldaten, som hette
Oskar och var kapten, det vill säga den militära grad som
kommer över löjtnant och under major.
När Vithattarna tog fram sina multi-instrument, drog
soldaterna sina vapen och siktade på Vithattarna. Men
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Vithattarna höll upp sina instrument i luften för att visa
soldaterna att de inte var några vapen. Fast det var de ju
ändå på sätt och vis …
Multi-instrumentet var en tunn digital platta, på vars
skärm man kunde välja valfritt instrument, och det var
utrustat med ultrastarka mini-högtalare.
Man hängde plattan med ett band om halsen och
spelade på den med två händer, precis som på ett digitalt
keyboard. Det var väldigt praktiskt att ha när man var ute
på resa.
”1, 2, 3, 4 …”, skrek Stjärnglans och räknade in tempot.
”Maria, det är nog säkrast om du hjälper till”, sa morfar.
”Du kan väl den där låten?”
Morfar stängde av den elektromagnetiska skölden.
Maria nickade motvilligt och gick mot dörren.
Han ÄR galen, tänkte hon.
Soldaterna reagerade blixtsnabbt och siktade med sina
vapen mot Maria, men hon bara nickade mot Vithattarna,
som genast började spela den mest fantastiska musik
soldaterna någonsin hade hört.
Maria dansade sig ner för trappan, förbi soldaterna och
ställde sig framför Vithattarna, där hon började sjunga.
Maria var inte bara en stjärnkock – hon sjöng också
som en riktig näktergal.
Soldaterna gick nu in i ett hypnosliknande tillstånd.
De sänkte sina vapen och stod med vidöppen mun och
bara njöt av musiken. De visste inte om de skulle se på
Vithattarna eller på Maria, för de var lika intressanta att se
på allihopa.
”Vad är det som händer? Avlägg rapport!” röt en ilsken
röst från ledningscentralen.

Men kapten Oskar kopplade bara bort kommunikationsradion och ville nästan be Maria och Vithattarna om
ursäkt för det störande momentet.
Vithattarnas händer for mästerligt fram och tillbaka över
multi-instrumentens tunna skärmar och Maria dansade
och sjöng som en riktig countrydrottning.
Soldaterna satte sig nu ner och la ifrån sig sina vapen. De
höll armarna om varandra och gungade i takt med musiken.
Inne i datacentralen var morfar precis klar med sina
förberedelser och hade nu sett till att flera av de nya ubåtarna skickats automatiskt till hamnen.
”Gå mot hamnen, men fortsätt spela. Da capo!” anropade morfar Stjärnglans. (Da capo betyder ”en gång till”)
Kapten Oskar och hans mannar kunde inte göra annat än
att följa med.
Att dessa stora, starka män skulle falla så pladask för
Maria och hennes Vithattsorkester var något som skulle ha
kunnat gå till världshistorien som en ”oväntad anmärkningsvärd händelse” (för att använda militärspråk).

”Om vi ändå ska till Stockholm, kan vi ju lika gärna passa på
att gå till min skola”, sa Dexter.
”Vad? Men du tycker ju inte om skolan, sa du?!” svarade
Tomas förvånat.
”Nej, nej, men det är inte det, jag fick en idé, förstår du.”
”Åh, inga fler idéer nu, jag måste till Gabon! Det vet du
ju!”
”Jag kom bara att tänka på att morfar sa att det finns två
osynlighetsbälten här på ubåten”, sa Dexter.
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*

”Ja?” sa Tomas irriterat, men lyssnade egentligen inte.
Dexter kunde lika gärna ha sagt ”en skål med 100 kilo fruktsallad”, och fått samma reaktion från Tomas, för det enda
han hade i sitt huvud just nu var att ta sig till sina föräldrar i
Gabon. Ingenting annat betydde något för honom.
”Jag tänkte att vi skulle få slut på mobbningen i min skola”,
sa Dexter och ställde sig så nära Tomas att han väcktes ur sitt
Gabon-dagdrömmeri.
Var är det nu igen då? tänkte Tomas och drog en djup suck.
”Om vi blir osynliga, kan vi skrämma de elaka killarna så
att de aldrig mer vågar mobba någon!” fortsatte Dexter.
”Nej, nej, det går aldrig!” sa Tomas, lika självsäkert som
en skolmagister.
”Vadå? Är det inte en bra plan?” frågade Dexter.
”Jo … nej …”, svarade Tomas och fick nästan ont i huvudet
av att behöva tänka på flera saker samtidigt.
Han försökte att inte tänka på Max, men det var svårt. Fast
det gick lättare när han intalade sig själv att den lilla musen
”ju måste finnas någonstans på ubåten”. Han kunde inte
gärna ha simmat iväg …
”Jo, jag menar att … tror du verkligen att de kommer att
sluta retas bara på grund av att vi skrämmer dem lite grann?”
sa Tomas.
”Nja, det är ju inte säkert, men vad ska vi göra, då?” frågade Dexter.
”Ja, de där samurajsvärden du pratade om, som är så vassa
– kan vi inte hota mobbarna med dem?”
”NEJ!! Vad är det du säger, Tomas, vi får ju inte skada
någon heller. Vi ska bara skrämmas!”
”Nej, nej, det förstås …”, sa Tomas förläget och skämdes
litet grann.
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”Men du har ju rätt, Tomas! Du är ett geni!” utbrast
Dexter plötsligt. ”Vi ska vara samurajspöken!!”

*
När Vithattarna nådde Örnnästets hamnkaj, där ubåtarna
låg och väntade på dem, såg man soldaternas långa linor
hänga ner från taket.
Månljuset smög sig in genom hålet i grottans tak och fick
vattnet att glänsa till en aning, precis som Maria nu glänste
när hon dansade fram och tillbaka i takt med musiken.
Soldaterna sjöng med i refrängen till Dolly Partons bästsäljande countrytoner, vilka nu ekade i hela hangaren:
”Jo-lene – Jo-lene – Jo-leene, Jooo-leeeene …”
Maria var i sitt rätta element.
På ytan kanske hon var tuff och hård, men egentligen var
hon som skapad för att dansa och sjunga.
”Sluta spela på min signal!” anropade morfar i Vithattarnas öronsnäckor, och iscensatte nu steg två i sin plan.
Han öppnade plötsligt dörren till datacentralen och
busvisslade på Obelix.
För att bli kvitt den osynliga hunden hade Vithattarna
lockat honom med en hel hög extra saftiga hundben, som
han fortfarande var fullt upptagen med att gnaga på. Men
inga hundben i världen kunde få honom att motstå sin
husses visslingar. Han kom genast springande.
”Buss på Obelix!! Inte bita, bara skälla och skrämma!”
skrek morfar.
Obelix satte av i raketfart mot soldaterna, men inte ens
Obelix skällande kunde få dem att slita sig från musiken.

137

”Sluta spela NU!!” kommenderade morfar, varpå alla
Vithattar omedelbart slutade spela.
Marias sång tystnade.
Soldaterna visste inte vad de skulle göra. Det var precis
som om de vaknat upp ur en underbar dröm och inte visste
var de var någonstans. Men så plötsligt började de klappa och
jubla.
”Bravo, bravo!!” skrek de och busvisslade.
Men busvisslingen, som denna gång inte kom från morfar,
fick Obelix att skälla ännu högre.
När soldaterna vände sig om på grund av hundskallet,
flög Obelix fram och hoppade upp på den ena soldaten efter
den andra. Som vettskrämda harar skuttade de iväg så fort de
kunde.
De var så rädda att de bara lämnade sina vapen och sprang
mot linorna.
”Hjääääälp!! Det är ett spöke! ETT HUNDSPÖKE!!” skrek
soldaterna.
”Snabbt – hissa upp oss!! Operationen avbryts!” skrek
kapten Oskar i kommunikationsradion och ryckte i linan.
Obelix hoppade runt och skällde och fick soldaterna att
falla omkull som bowlingkäglor. Men en efter en lyckades de
till slut ta sig upp via linorna, som hissades upp och tog dem
tillbaka till tryggheten.
Obelix hoppade runt, yr av glädje nere på hamnkajen.
Det här var livet för en osynlig hund.
Motorcyklar, saftiga ben och nu – det här! Det var bara för
bra för att vara sant …
Skräcken i soldaternas ögon när de nådde helikoptern, och
deras osannolika berättelse, var nog för att avbryta uppdraget.

Från och med denna dag var dessa soldater livrädda för
hundskall och fick gå i samtalsterapi för att bli av med sin
hundskräck, som även kallas kynofobi. De vägrade dock
lyssna på terapeutens råd att konfrontera sin rädsla genom
att vara i skällande hundars närhet.
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15. svart guld

”var är vi någonstans?” frågade Dexter.
Vattnet utanför var helt mörkt, nästan svart, och man såg
därför ingenting genom fönstren. Det fick honom att tänka
på blåvalen och den svarta sanden.
”Vi börjar närma oss Öresund och Köpenhamn”, svarade
Tomas och gäspade. ”Det är en bit kvar till Stockholm, vi
kanske ska ta och sova lite?”
”Varför var sanden svart?” frågade Dexter.
”Vad menar du?” svarade Tomas.
”Ja, du minns väl den där svarta sanden som vi landade i
när vi sjönk till havsbotten.”
”Varför tänker du på det där nu?” frågade Tomas med en
stor gäspning och sträckte på sig. Men plötsligt blev han stel
som en pinne. ”MAX!! Jag glömde Max!”
På två röda sekunder var Tomas klarvaken och började
återigen leta efter den försvunna musen. Dexter ville också
leta, men han kunde inte släppa tankarna på den där svarta
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sanden och alla fiskskelett. Han visste att han inte skulle få
någon ro förrän han hade svaret på denna gåta.
”Varför …”, försökte Dexter.
”INTE NU!! Jag måste hitta Max! Har du inte några som
helst ansvarskänslor, det var ju du som stängde in honom i
köksskåpet!” fnös Tomas anklagande och skakade på huvudet. Människor, människor, de tänker bara på sina egna
problem. Men vi djur håller alltid ihop! tänkte han och fortsatte leta överallt, men ubåten var stor, så det tog sin tid.
Trots att Tomas var djupt bekymrad och ledsen kunde
han dock inte låta bli att beundra det han nu såg i ubåtens
akterområde. Där fanns ett jättelångt, inglasat skåp, i vilket
det hängde massor av spännande uppfinningar, bälten och
pistolliknande saker.
Tomas blev stående en lång stund framför glasskåpet och
fascinerades över det han såg. Undrar vad man ska använda
allt det här till? tänkte han.
Max syntes inte till någonstans. Det var precis som om
den lilla musen hade gått upp i rök.
När Tomas gick tillbaka till fören såg han ytterligare
något som väckte hans nyfikenhet.
Det verkade finnas något under ubåtsgolvet!
Det såg ut att vara ett slags golvlucka, och det fanns två
stora knappar som lyste grönt på väggen intill.
Tomas tryckte på en av knapparna, men inget hände.
Utan att blinka tryckte han då in båda knapparna samtidigt, varpå de genast började lysa rött.
Plötsligt öppnade sig ubåtsgolvet. Och där nere, under
golvet, låg en annan mindre ubåt med plats för två. Den
mindre ubåten var grå, precis som Valen 1, och hade propellermotorer på vardera sidor.
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”Dexter!” ropade Tomas.
”Ja? Hittade du Max?”
”Nej, men jag hittade något annat! Kom genast hit!”
”Wow! Den MÅSTE vi prova!!” sa Dexter när han såg
den raketliknande ubåten och ville genast hoppa ner i den.
Men Tomas stoppade honom med en suck och stängde
golvluckan genom att trycka in de två knapparna igen.
”Nej, Dexter! Det enda vi ska göra nu är att (Tomas
räknade på sina schimpansfingrar):
1) hitta Max
2) hämta din morfars saker i Stockholm och
3) åka blixtsnabbt med superkavitationen till Gabon
Inget annat!” sa Tomas.
Han tog Dexters hand och ledde honom tillbaka till
kontrollrummet. Det var precis som om han ville vara säker
på att Dexter inte skulle hitta på något som ytterligare skulle
fördröja deras förestående resa till Afrika.
”Vad är det du vill veta om den där svarta sanden?”
frågade Tomas för att få Dexter på andra tankar.
”Jag fick bara en dålig känsla i magen …”, sa Dexter.
”Åh nej, inte magen igen! Är det pizzan?”
”Nej, sluta, du vet vad jag menar! Såg du inte alla fiskar
som dött på havsbotten. Du minns väl fiskskeletten? Det var
ju nästan som en fiskkyrkogård”, fortsatte Dexter.
”Ja, i djungeln vet jag att det finns elefantkyrkogårdar
med stora elefantskelett …”, sa Tomas, ”… mamma berättade det.”
”Men det finns väl ingen svart sand där?” sa Dexter.
”Neeej … men fråga kunskapsdatabasen, den vet ju allt”,
sa Tomas innan han lunkade iväg och fortsatte leta efter
Max.

”Svart sand och döda fiskar”, mumlade Dexter för sig
själv när han satte sig vid kunskapsdatabasen.
”Välkommen Ljusskimmer! Vad vill du lära dig idag?”
Åh, nej, just det, tänkte Dexter och försökte komma ihåg
vad han sa förra gången till datorn. Men så mindes han:
”Jag skulle hemskt gärna vilja lära mig varför sanden på
havsbotten är svart.”
”Tack för din fråga, Ljusskimmer, men jag behöver be dig
vara lite mer specifik”, svarade datorn.
”Eh… ja, jag menar… vi såg att sanden var svart och det
låg döda fiskar överallt”, sa Dexter.
”Tack för din kompletterande information, Ljusskimmer,
men för att kunna besvara din fråga korrekt behöver jag
veta var du såg detta någonstans, såsom koordinater eller
geografiskt område.”
”Norge … vi var utanför Norge, när vi såg den svarta
sanden.”
”Tack, Ljusskimmer! Med denna information kan jag
fastställa att den svarta sand med döda fiskar, som du såg
utanför Norge, med 99,79 % sannolikhet är resultatet av
en oljeläcka. Norge är nämligen Västeuropas ledande oljeproducent.”
”Vad är det för olja, egentligen? Kan man äta den?”
frågade Dexter och tänkte på oljan som morfar brukade
steka maten i.
Men datorn svarade inte.
Åh, jag blir galen av det här, suckade Dexter och gjorde
ett nytt försök.
”Jag skulle hemskt gärna vilja veta vad du menar med
olja.”
”Tack för din fråga, Ljusskimmer! Den olja som här avses
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är inte matolja som man kan äta, utan mineralolja, bergolja
och råolja. Denna olja kallas även petroleum, som kommer
av grekiskans petra, klippa, och oleum, olja. Det är en mörk
vätska som förekommer naturligt i jordens berggrund och
är en blandning av växter och djur som dött för urminnes
tider sedan. Man utvinner olja genom att borra djupt under
havsbotten och i oljefält på marken.”
Kunskapsdatabasen visade nu bilder på oljeplattformar
mitt ute i havet.
”Olja har länge varit en av de mest efterfrågade råvarorna, eftersom man använder den för att framställa bensin,
dieselolja och flygbränsle, så kallade fossila bränslen.”
Det där ”fossila” hade Dexter hört talas om, både i skolan
och av mamma. Han visste att fossiler var djur som på något
sätt blivit stenar. Mamma förklarade det genom att lägga ett
papper ovanpå ett mynt och sedan rita med en blyertspenna
ovanpå. Dexter älskade det, för på pappret såg det exakt ut
som ett riktigt mynt. Han tyckte om att göra sådana mynt
och klippa ut dem. De var perfekta att leka affär med.
”Det är precis på samma sätt med fossiler, Dexter. Djuret
eller växten dör och täcks av jord som trycker allt hårdare
på det, precis som jag trycker med pennan mot pappret över
myntet, tills det blir en bild. Det är avtrycket i stenen som
kallas för fossil,” förklarade mamma.
Den förklaringen var nästan lika bra som när morfar
förklarade något svårt för Dexter.
”Men vad är fossila bränslen för någonting, är det något
man bränner?” frågade Dexter.
Men kunskapsdatabasen var tyst.
Dexter var också tyst, men han suckade inte längre.
Han hade etablerat en ny vana. Utan att blinka sa han:

”Jag skulle hemskt gärna vilja veta …”, och så vidare.
”Tack för din fråga, Ljusskimmer! Olja används för att
skapa bränsle till bland annat bilar och flygplan. Det kallas
för bränsle för att det förbränns i bilens och flygplanets motor
och ger den energi som krävs för att sätta dessa fordon i rörelse.”
”Jag skulle gärna vilja veta varför det finns oljeläckor som
dödar fiskar”, frågade Dexter.
”Tack för din fråga, Ljusskimmer! Människan borrar idag
efter olja på många platser över hela jorden och det kallas
för det svarta guldet, eftersom det köps och säljs nästan lika
mycket olja som livsmedel – maten vi äter … eh, ursäkta ni
äter, menar jag förstås. Jag själv äter ju ingenting, eftersom jag
är en maskin.”
Dexter började tycka om den här datorn, den hade ju
humor!
”Människan är idag nästan lika beroende av oljan som hon
är av maten, eftersom alla maskiner, fordon, fabriker och hus
behöver olja för att fungera. Olja ger energi och värme. Men
oljan leder också till miljöförstöring och krig världen över.”
Krig? tänkte Dexter, nu kom det där om ”krig” igen …
”Det släpps ut olja i havet, vilket är ett hot mot fiskarna.
Många oljeplattformar, där man borrar ute i havet, släpper
ut olja, men värst av allt kanske det är när oljefartyg sjunker.”
”Jag skulle gärna vilja veta varför människor krigar om
olja”, sa Dexter.
”Tack för din fråga, Ljusskimmer! Människorna har alltid
strävat efter mer makt. Ända sedan världens största länder
började kolonisera jorden för cirka 500 år sedan, det vill säga
erövra andra länder, har de letat efter olika sätt att utöka sin
makt. Och …”
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Plötsligt blev kunskapsdatabasen tyst.
”Ja?” frågade Dexter, som satt på helspänn och lyssnade.
Han var både skrämd och nyfiken på en och samma gång.
”Den bästa förklaringen jag kan ge dig på oljans betydelse för mänskligheten är att den skapar liv och rörelse i
världen, på samma sätt som människokroppens blod skapar
liv och rörelse i kroppen. Ja, det är faktiskt jag själv som har
kommit på det: Olja är som världens svarta blod.”
Dexter satt som förstummad. Nu förstod han.
”Den som har mest olja kan ha flest flygplan, båtar, fabriker, maskiner – ja, mest kraft och rörelse i sitt land. Mer
olja innebär mer pengar och större makt. Det är därför man
krigar om olja,” fortsatte datorn.
”Men kan du tänka ut saker själv, är du inte bara programmerad?” frågade Dexter.
Och när det blivit tyst och Dexter återupprepat frågan
på sedvanligt manér, fick han reda på att morfars artificiella intelligens var självlärande. Den lärde sig nya saker hela
tiden!
Dexter stängde av kunskapsdatabasen och satt tyst en
lång stund. Han kände sig tom på insidan. Han förstod nu
mer och mer av det där som morfar så ofta sa:
”Egoismen är mänsklighetens största problem – när vi
bara vill ha mer själva och vägrar ge till andra.”
Krig och egoism – två svåra ord som började bli alltmer
verkliga för Dexter, vare sig han ville det eller inte.
Dexter mindes plötsligt en liknelse som morfar berättat:
”Dexter, tänk dig att du sitter i en sandlåda med ett annat
barn. I stället för att dela med dig vill du ha alla sandleksaker själv. Du försöker till och med roffa åt dig av det andra
barnets saker. Du vill ABSOLUT inte dela med dig någonting.

Och så är det med människor som krigar. De ska bara ha mer
och mer och vill inte dela med sig.”
Och precis så hade ju Dexter själv gjort mot andra.
Han mindes till exempel en gång i lekparken, när han
satt i sandlådan med en liten flicka som inte hade med sig
egna leksaker. Den lilla flickan tog Dexters bilar, hink och
spade och började genast leka. Dexter kom ihåg hur arg han
blev då och skrek:
”Släpp! Det är MINA saker!” varpå han genast tog tillbaka det som var hans. Flickan började självklart storgråta.
Dexter tvärvägrade att dela med sig, trots Elsas förmaningar. Det var HANS saker!
Flickans pappa sa då högt och ljudligt så att både Dexter
och Elsa hörde det:
”Kom nu, Fia, så går vi hem! Den här pojken vill inte dela
med sig. Han vill ha alla leksaker själv.”
Skillnaden mellan Dexter och de världsledare som krigade och roffade åt sig av varandra var dock att Dexter var
ett litet barn som ännu inte lärt sig hur man uppför sig. I
Dexters fall fanns det en tydlig förklaring, men vilken ursäkt
hade egentligen de vuxna?
Dexter tänkte på de döda fiskarna.
När han var liten grät han och ropade hjälplöst efter
mamma när tv-nyheterna visade bilder på krigande soldater
och pansarvagnar.
Nu var han bara arg.
Han knöt sina nävar och bet ihop läpparna.
”Du ska visa dem, Dexter Olsson!”
”Jag hittade honom!!” ropade Tomas plötsligt. ”Yes,
yippie! Jag hittade Max!!”
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”vad säger du? Är det sant?” skrek Dexter.
Deras vän var tillbaka och allt annat kändes plötsligt
mindre viktigt.
Tomas kom bärande på Max i sina kupade händer, precis
som om den lilla musen var en dyrbar klenod.
Det såg nästan ut som om Max kom åkande i en liten båt.
Hade han haft en sådan där rolig vit hatt med svart band och
en randig tröja på sig, hade man lätt kunnat missta honom
för att vara gondoljär i Venedig.
”Åh, Max! Var har du varit någonstans?” ropade Dexter,
som hade dåligt samvete för att han stängt in Max i köksskåpet.
”Jag klättrade bara uppför insidan på köksluckan till
hyllan ovanför, och där fanns det ett hål som jag kunde
smita ut igenom”, svarade Max självklart, precis som om
ingenting hade hänt.
”Vad? Du kan inte mena allvar?” sa Dexter och sprang
genast iväg till kabyssen och öppnade köksskåpet. Men

mycket riktigt. Det var precis som Max sa – på insidan av
köksluckan fanns en sorts plastskiva som en mus lätt kunde
klättra uppför med sina små klor.
Dexter hade glömt att möss är väldigt bra på att klättra.
”Men du är frisk nu? Du pratar igen? Då hjälpte det dig
i alla fall?” sa Dexter stolt och förväntade sig ett tack från
Max.
”Nej, verkligen inte. Jag höll på att dö av skräck därinne.
Vi möss verkar inte fungera som människor. Jag är glad att
din strategi fungerade med killen i skolan, men det enda
som kunde hjälpa mig var att få vara ifred och sova lite”,
svarade Max.
Men Dexter vägrade acceptera denna version. I hans
värld hade Max blivit botad. Punkt slut!
”Åh, Max!” sa Tomas och gullade med den lilla musen
genom att peta med sin tumme på hans mage.
”Oh, sluta, det kittlas”, skrattade Max.
”Äsch”, fnös Dexter avundsjukt och vände sig om. Men
just då knastrade det till i radion vid kontrollrummet.
”C-G till Valen 1 … C-G till Valen 1 …”
”Morfar!!” skrek Dexter och rusade fram till kontrollpanelen och höjde genast volymen.
”Valen 1 till C-G! Kom!” anropade Dexter. Kanske har
morfar accepterat situationen och bestämt sig för att låta oss
åka, tänkte Dexter och log.
”Dexter, vänd genast tillbaka med Valen! Vallax och
doktor Örn är borta och vi blev precis angripna av militärpolisen!” sa morfar barskt.
”Men …”, flämtade Dexter.
”Inga men nu, gör bara som jag säger och styr tillbaka i
riktning mot Svalbard, så lovar jag att du får en belöning när
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16. superreaktorN

du kommer hit. Det finns en specialfunktion på Valen som
gör att ni kan färdas snabbare …”, sa morfar men blev genast
avbruten av Tomas.
”Ja, ja, vi vet – jag har redan testat superkavitationen flera
gånger. Första gången rasade halva köket ihop och vi fick
städa jättelänge”, sa Tomas.
”Schhh!” viskade Dexter och gjorde en grimas åt Tomas.
”Sluta nu! Det där behöver du väl inte berätta …?!”
Det verkade som om något hänt med ubåtens radio- och
videomottagning, för morfar kunde inte få igång videon.
Det enda han såg var Valen 1:s koordinater, det vill säga var
Valen 1 befann sig någonstans.
Men det var först nu morfar la märke till dess geografiska
position. Det blev tyst en liten stund. Morfar kallsvettades
när han insåg hur långt de redan hade hunnit.
”Vad? Har ni passerat Kattegatt? Är ni vid Danmark?”
”Ja, ja …”, kluckade Tomas och klappade med handen
mot sitt schimpansbröst. Lite stolt måste han ändå erkänna
att han var över sin insats.
Dexter var trött på att Tomas jämt tog åt sig äran.
”Men, morfar …”, avbröt han därför och bytte samtalsämne, ”… Varför måste världen ha så mycket olja? Finns det
inget annat sätt att få allt att fungera? Har du inte kommit
på någon bra uppfinning som gör att man slipper den där
oljan? Jag tycker så synd om fiskarna.”
”Eh … javisst. Visst har jag det”, svarade morfar chockat,
för egentligen ville han ju inte prata med Dexter om detta.
Det enda han var intresserad av var att Valen 1 skulle ändra
kurs mot Svalbard och påbörja hemresan, som med hjälp
av superkavitation skulle ta cirka 7–8 timmar. Han svarade
därför motvilligt på Dexters fråga:

”Jag funderade länge på det … kärnkraftverk, kolgruvor, och olja och att världen behöver mer och mer energi. Men när jag skapat min superreaktor insåg jag – precis
på samma sätt som med mitt osynlighetsbälte – att den som
stal ritningen skulle kunna producera obegränsat med energi och …”
”Vadå superreaktor? Finns den på riktigt?” avbröt Dexter,
som inte kunde tro sina öron.
Hade morfar verkligen en lösning men lät ändå fiskarna
dö?
”Ja, Dexter, den finns och den fungerar, men som jag sa:
det är alldeles för stora risker med att ta den i bruk!”
Med åren hade morfar insett att det inte räckte med
att komma på nya uppfinningar. Det gällde att få dem att
användas på rätt sätt också. Och så länge det fanns människor med onda avsikter så fanns det också problem.
”Var är den nu, den där superreaktorn?” frågade Dexter.
”Jag har den i säkert förvar, nedgrävd på en hemlig plats
i Egypten.”
”VAD? Varför har du grävt ner den?” frågade Dexter
upprört och blev nu ännu mer förvirrad.
”Det spelar ingen roll Dexter, det är komplicerat. Vänd
ubåten och sätt igång superkavitationen. Jag berättar resten
vid middagen”, sa morfar. ”Jag tror att Maria nämnde något
om risotto.”
Och när Dexter hörde namnet på denna älsklingsrätt
högg det till i magen och han kände hur hungrig han var …
Morfar brukade säga att man ”brände” mycket energi när
man lärde sig svåra saker.
När Dexter tänkte på det insåg han genast att det verkade fungera exakt på samma sätt i kroppen som med bilar
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och flygplan. Dess motorer behöver ju ständigt bränslepåfyllning, precis som kroppen behöver mat.
Risotto, tänkte Dexter och smaskade med läpparna.
Dexter kände att han behövde både ”bränsle” och sömn
just nu.
”Okej, morfar …”, gäspade Dexter, ”… jag måste gå nu. Vi
får prata mer senare!”
”Nej, Dexter …”, började morfar, men hann inte längre
förrän Dexter stängde av radiomottagningen och smet till
kabyssen för att hitta en Gour-mätt-påse med risotto.
Under tiden hade Tomas och Max lyckats sätta på musik
och Tomas sjöng, men det lät mest som ett ylande.
”Aaa-aafrica …”, sjöng han.
Risotton var precis så där härligt krämig som man ville
att den skulle vara. Dexter glufsade som om han aldrig hade
sett mat förut och iakttog Tomas och Max, som både dansade och sjöng till någon låt som verkade handla om Afrika.
”Ja, ja, Max, när du får träffa mina föräldrar ska jag
presentera dig som Max – den store ubåtskaptenen”, sa
Tomas och väntade på refrängen och sjöng med, denna
gång ännu högre: ”… down in Aaa-aafrica …”
Max fnissade och plirade med sina små musögon. Han
var i sjunde himlen. Detta var precis vad han saknat hemma
i musboet.
”Vad? ÄTER DU utan oss?” utbrast Tomas plötsligt och
stirrade chockat på Dexter.
”Uuuh …”, grymtade Dexter och fortsatte att glufsa på
den ovanligt goda och smakrika risotton.
”Ha måsse ägga nå esiellt i iset”, sa Dexter med munnen
full av mat.
”Vad?” frågade Tomas, som var både förvånad och

ledsen över att Dexter åt utan honom, samt att han pratade
med mat i munnen. Även om Tomas var en apa så höll han
en viss nivå av vett och etikett, och undvek därför själv att
prata med mat i munnen.
”Han måste lägga något speciellt i riset!” sa Dexter återigen, när han tuggat klart. Han tittade på tallriken där det låg
ett ensamt riskorn, och gav det till Max.
Max tackade och smaskade och slickade sig om munnen.
”Du har rätt!” sa Max. ”Det smakar lagrad ost!”
”Eh, förlåt … jag tänkte mig inte för …”, sa Dexter till
Tomas, ”… jag blev bara så hungrig när morfar började
prata om den där risotton”.
”Men vad är det för musik ni lyssnar på, egentligen?”
fortsatte Dexter och gäspade
”Åh, jag hittade en sådan här”, svarade Tomas och
pekade på ett multiinstrument som hängde runt hans
hals. ”Man kan skriva in vilken låt som helst – jag skrev in
Afrika. Visst är den bra! Perfekt att dansa till och man blir
glad i hela kroppen.”
”Africa av Toto?” sa Dexter. ”Jag tror att min mamma
lyssnade på den när jag var liten!”
Och plötsligt dansade de och sjöng allihop:
”Aaa-aafrica …”
Om det fanns några valar i närheten skulle de nog
ha dragit samma slutsats som Valen 1:s före detta kavaljer, det vill säga att den svalt några pratglada och ovanligt musikaliska fiskar. Men eftersom de började närma
sig Köpenhamn så var det ingen större chans att de skulle
stöta på någon blåval. Blåvalen tycker nämligen inte om
när det är för mycket båttrafik eller för grunt vatten.
Plötsligt började det pipa vid kontrollrummet.
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Alla tre tittade skräckslaget på varandra och rusade
iväg till fören.
”Vad är det som har hänt?” frågade Max och granskade
noggrant några lampor, som blinkande rött på kontrollpanelen.
”Vi måste sänka hastigheten, eftersom vi snart är framme vid Köpenhamn”, svarade Tomas och tryckte på några
knappar, varpå hastigheten sänktes och det slutade blinka
och pipa. Autopiloten verkade strula …
”Köpenhamn!” utbrast Dexter. ”Men då kan vi ju gå på
tivoli!”

”Vad? Jag ser ju smalare ut i den här, nästan så smal att
jag kunde äta två extra Prinsesstårtbitar!”

*
Vid Örnnästets träningssal vaknade Rex först av alla. Kanske
var det Kostroffs träningsläger som gjort honom extra motståndskraftig.
Var är jag? Vad hände? tänkte han och såg på sina nedsövda kollegor, som låg uppradade på judomattan. Tänk om det
är Carl-Gustav som är spionen?

*
Elsa och Manuela hade nu klarat av sina förberedelser och
inväntade rätt tidpunkt för sin nattliga flykt från Björnön.
”Får jag ta med mig alla klänningar?” frågade Manuela.
”Eh, jag vet inte hur stor nytta du kommer ha av dem
nere under vattnet … Titta – ta på dig en av de här dräkterna, det är nog meningen att man ska ha dem på sig här.
Alla bär ju dem och de är säkert vattentåliga”, svarade Elsa.
”NEJ!!” skrek Manuela. ”Jag vägrar!”
”Vad? Det är väl ingen fara, titta vad bra den passar”,
sa Elsa lugnt och tog på sig en av de gråa dräkterna och
tittade sig i spegeln.
”Nej!! Jag tänker inte bada!!” fortsatte Manuela att
skrika.
”Ha, ha, din tokfia! Nej, vi ska inte bada, men man vet
ju aldrig. Ta på dig den här nu!” skrattade Elsa.
Mycket motvilligt tog Manuela på sig dräkten och tittade med stor skepsis och tveksamhet på sig själv i spegeln.
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Plötsligt kände Rex något konstigt i sin ficka och drog
upp en skrynklig papperslapp. Han vecklade ut den och
kände genast igen Marias handstil.
Lilla älskling!
När du vaknar upp undrar du säkert vad som hänt. Men
var inte orolig. Allt är bra och jag ska se till att
Carl-Gustav släpper ut dig så snart som möjligt. Vi
måste bara få hem Vallax, örn och Dexter först. Oroa
dig inte, min lilla gulleplutt!

17. den svävande armen

rex fick inte ihop sina tankar. Men så plötsligt såg han ett
brev från morfar bredvid judomattan.
Kära vänner!
jag hade inget val. Vi har en spion mitt ibland oss.
Eftersom vi inte vet vem det är, blir jag tvungen att
hålla er inlåsta i träningslägret under en tid.

Din Maria-Pia / lilla Mia
P.S. Jag har redan börjat planera för vårt bröllop och
det kommer bli storslaget, vad sägs om smekmånad i
toscana? D.S.

Rex skakade på huvudet. Hur skulle han (Rex) kunna misstänkas för att vara spion?
Och Måsen, Yamoto, Sergej och Bartok? De var ju alla
snällheten själv! Ingen av dem kunde väl vara spion?

Rex rodnade när han läste Marias meddelande och kände sig lite pirrig i kroppen. Det var en märklig känsla, för
egentligen var han ju ganska besviken över morfars agerande. Men tankarna på Maria fick honom att glömma allt det
där tråkiga.
Bröllop? Toscana? tankarna for runt som nykläckta fjärilar i stackars Rex huvud.
Precis som dessa varelser – vilka suttit inlåsta i en puppa
i flera veckor och bara vill flyga runt, runt i sin nyvunna
frihet – precis så flög Rex tankar omkring just nu, utan att
göra minsta nytta, men ändå oändligt vackra och härliga!
Han såg ömt på sina sovande vänner och sa tyst för sig
själv: ”Ni ska få hedersplatserna på mitt bröllop.”
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Hoppas ni förstår min situation! Jag tror att ni skulle
agerat på samma sätt! Världens framtid står på spel.
Er trogne vän / C-G

*

Samtidigt hade en smärre krissituation uppstått i Valen 1.
”NEJ!!” skrek Tomas.
”JOOOO!” skrek Dexter.
”Sluta bråka!!” skrek Max.
Och så där höll de på ända tills de hörde något konstigt.

”Vad var det?” frågade Dexter.
”Jag ska undersöka”, sa Tomas.
Max tyckte det var skönt att Dexter och Tomas äntligen
slutat bråka om det där tivolit som Dexter ville gå till. När
han hörde Dexter och Tomas bråka var det precis som om
han tappade all sin äventyrslust och ville tillbaka till Björnön
igen.
”Det är något stort som flyter ovanför oss”, sa Tomas.
”Är det en blåval?” frågade Dexter.
”Nej, här finns inga blåvalar, bara mindre fiskar. Vi är för
nära land. Det är något annat …”
”Det är väl inget farligt?” frågade Max.
”Jag vet inte ännu”, svarade Tomas. ”Vi får gå upp närmare
ytan och se efter vad det är.”
”Ja, men då kan vi ju passa på att besöka Köpenhamns
tivoli!”
”NEJ! Inte nu igen!” suckade Tomas tungt. ”Varför vill du
gå på det där tivolit? Du brukar ju säga att du inte tycker om
läskiga karuseller?”
”Men du förstår ju ingenting! Det är ju själva känslan
av att gå på tivoli som är det roliga. Stämningen, alla glada
människor, doften av sockervadd och brända mandlar. Pirret
i magen – allt!” insisterade Dexter.
Men Tomas kunde inte förstå det. Kanske var han världens
smartaste apa, och smartare än de flesta människor, men han
hade inte de grundläggande mänskliga erfarenheterna, som
krävdes för att föreställa sig tjusningen med att gå på tivoli.
”Sluta nu, annars vänder jag ubåten och sätter på superkavitationen direkt mot Gabon!!” hotade Tomas och blängde
argt på Dexter.
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Vid ubåtshamnen väntade Vallax och doktor Örn på rätt
tillfälle att slå till.
”Är det dags nu?” frågade Vallax.
”Nej, inte ännu, vi måste vara säkra på att de gått och lagt
sig. Svarthattarna har ju oregelbundna sömnvanor”, svarade
doktor Örn.
”Ja, minns du hur vi fick anstränga oss för att få
Vithattarna att sova normalt?” skrattade Vallax. ”Tror du att
de är på väg för att rädda oss?”
”Om jag känner C-G rätt, har han redan skickat alla
Vithattar till fronten”, sa doktor Örn.
”Men vi då? Tror du inte att han tänker rädda oss?”
frågade Vallax oroligt.
”Jag vet inte, men nu handlar det ju om världens framtid – Ubu-Tutu måste stoppas. Men om det är någon som
behöver räddas så är det väl ändå Dexter!” svarade doktor
Örn bestämt.
”Äsch, Dexter klarar sig bra på egen hand, honom går
det väl ingen nöd på. Han har ju Tomas med sig också …”,
sa Vallax.

*

”Äsch, sluta bråka nu! Berätta i stället vad det är som låter
däruppe, det är ju läskigt!” pep Max nerifrån golvet.
”Max har rätt – förlåt Tomas. Jag har ju lovat dig att vi
ska åka till dina föräldrar och ett löfte är alltid ett löfte!” sa
Dexter så vuxet han bara kunde.
När Dexter tittade ner på lille Max på golvet, kunde han
minnas sig själv som barn, när mamma och pappa bråkade
(innan de skildes) …
Fast Dexter var jätteliten då, så mindes han fortfarande tydligt hur ledsen han blev när han såg mamma och pappa bli
arga på varandra. Man kände sig så ensam och tom på insidan – som om allting bara rasade samman.
När Dexter frågade morfar varför vuxna bråkade sa han
att det var svårt att förklara, men att ”det vanligaste vuxna
bråkar om är pengar”. Dexter hade på grund av detta fått ett
slags förakt för pengar.
Självklart drömde han om att kunna köpa allt han pekade på i leksaksaffären och gå in i en mataffär och köpa 100
chokladkakor, men i övrigt kändes pengar ointressanta.
”Pengar gör ingen människa lycklig, Dexter. Den som tänker
på pengar vill bara ha mer, och är aldrig nöjd.”
Morfar sa att det var egoistiskt av vuxna att bråka i sina
barns närhet. För vad kunde vara så viktigt att bråka om, att
man riskerade att ge sina barn dåliga minnen för livet?
Ordet egoistisk var lite svårt för Dexter att förstå, men när
morfar förklarade att det kan vara ”själviskt” att bråka bara
för att få som man själv vill, så förstod Dexter …
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”Det verkar vara massor av båtar som åker fram och tillbaka
där uppe”, sa Tomas. ”Köpenhamn är en viktig handelsplats
som förbinder …”
”Förlåt att jag var så självisk”, sa Dexter och avbröt Tomas
geografilektion.
”Äsch, det är inga problem, du är ju bara ett litet barn”,
sa Tomas, men kom genast på att han inte borde ha sagt så.
”Vad sa du?” frågade Dexter förvånat.
”Ja, ja, du är ju ’stora karln’ sa jag”, försökte Tomas.
”Danmark är länken mellan Norden och Centraleuropa,
man tar sig enkelt dit med tåg och bil …”
”SLUTA! Du sa att jag bara är ETT LITET BARN!” flämtade Dexter chockat.
”Eh, jag menade inte det jag sa …”
”Jo, det menade du visst det!”
”Nej, det menade jag inte!”
”Jo, det menade du!”
Och så där fortsatte de tills Max somnade på golvet och
drömde att han var kapten på en ubåt gjord av ost, som just
nu jagades av hajar som såg ut som osthyvlar.
Det är märkligt hur konstigt man kan drömma ibland,
särskilt om man varit med om bråk och andra tråkiga saker.
Till slut försonades Dexter och Tomas och gav varandra
en vänskapskram. Att det skulle vara så jobbigt att ha en
bästis var det nog ingen av dem som hade trott.
”Jamen, nu när vi tagit oss förbi Öresund och Köpenhamn
kan vi faktiskt sätta igång superkavitationen igen”, sa Tomas
och log brett, precis som man kan göra när man har dåligt
samvete. ”Vi borde vara framme i Stockholm om några
timmar.”
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När Tomas satte igång autopiloten var Dexter på strålande humör.
Max sov gott. Osthyvelshajarna var borta och även hans
ostubåt gick på autopilot.

*
När Ubu-Tutu stod vid laboratoriebänken kom han att
tänka på sina barn och började snyfta lite grann under sina
stora skyddsglasögon.
Snart övergick snyftandet i tårar och tårarna blev till
hejdlös och ljudlig gråt.
När Ubu-Tutu tog av sig skyddsglasögonen för att torka
sina tårar, föll några tårdroppar ner på laboratoriebänken
och blandades med det motmedel som han just nu höll på
att producera. En oväntad kemisk reaktion uppstod.
Ubu-Tutu stödde sig med sin högra arm mot laboratoriebänken och grät och grät och grät. Till slut bölade han så
mycket att han tappade balansen och slant med foten och
föll pladask på golvet.
I fallet drog han med sig motmedlet blandat med tårar
och fick några skvättar av det i munnen (!).
Blandningen smakade beskt och brännande hett, så
bölandet övergick snart i ett vrål, och han reste sig blixtsnabbt och spottade och hostade och sträckte sig efter en
flaska vatten. Efter några djupa klunkar kunde han med nöd
och näppe andas normalt igen och ställde sig upp.
Några Svarthattar som gick förbi gallskrek och sprang
skräckslaget därifrån. Ubu-Tutu hade vant sig vid detta,
men just nu verkade det vara något extra läskigt som skrämde dem.
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Ubu-Tutu gick rutinmässigt fram till spegeln, som han
gjorde flera gånger om dagen i hopp om att få se sig själv
igen. Men precis när han skulle vända sig om från spegeln
och gå tillbaka, var det som om hans blod frös till is …
Hans högra arm var SYNLIG!!
Det var en spöklik känsla att se sin egen arm komma
flygande i luften.
Just då gick Kostroff förbi laboratoriet:
”Vad är det för oväsen här, egentligen, du skrämmer ju
allihopa. Vad håller du på med?”
Men när Ubu-Tutu vände sig om, trodde Kostroff att det
var ett spöke och sprang därifrån.
Fast strax insåg ju Kostroff att det inte kunde vara ett
riktigt spöke och återvände därför genast.
”Har du lyckats?” frågade han och harklade sig – han
skämdes ju självklart för att han hade blivit rädd.
”Jag vet inte hur det gick till, men högra armen blev
plötsligt synlig.”
”Bra, bra, fortsätt så!” sa Kostroff och lämnade Ubu-Tutu.
I korridoren hoppade han jämfota och jublade.
”Yes, yes, snart åker vi till Paris! Clousette, Clousette, det
är så perfekt! Clousette, Clousette, oh la, la …”
Ubu-Tutu stod ensam kvar och kliade sig i huvudet.
Han hade ingen aning om vad som hade hänt.
Varför hade bara högerarmen blivit synlig och inte hela
kroppen?
Frågorna avlöste varandra en efter en i Ubu-Tutus trötta
huvud, som de senaste dygnen fått alldeles för lite vila, men
som den erfarne forskare han var jobbade han redan på en
lösning …
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*
Morfar och Maria hade nu sett till att fylla fem ubåtar med
Vithattar och var precis på väg att skicka iväg dem till fronten.
Innan den förestående resan till Vulkanön skulle en ubåt
ta sig till Östersjön och rädda Dexter och två andra ubåtar
skulle frita Vallax och doktor Örn vid Norges västkust. De
sista två ubåtarna skulle åka före de andra till Afrika.
”Har du sett till Elsa och Manuela?” frågade morfar.
Maria skakade på huvudet, för hon hade ju förstått att
Elsa inte ville bli störd. Och hon var dessutom så avundsjuk
att hon inte ville träffa Manuela igen.
”Nåväl, vi kör väl igång i alla fall då, men det blir ett fasligt
liv med de nya ubåtsmotorerna, de är mycket kraftfullare än
de andra. Vi får hoppas att ingen blir skrämd. Maria, sätter
du på Obelix hörselskydd, tack!” sa morfar.
Maria nickade och plockade fram ett par stora hörselskydd, sådana där som byggarbetare brukar ha på sig när
de borrar.
”Men var är han? Jag kan ju inte se honom”, sa Maria.
”Åh, just det … Oooobelix!!” ropade morfar och busvisslade, och inom kort befann sig den osynliga schäferhunden
på plats och slickade morfars hand.
Så snart morfar, Maria och Obelix fått på sig hörselskydden gjorde morfar klartecken. Maria aktiverade ubåtarna och det blev ett väldigt oväsen i hangaren.
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18. bruten tass

”vad var det?” frågade Manuela. ”Tänk om det är ett vulkanutbrott?”
”Nej, nej, här finns det inga vulkaner. Det senaste vulkanutbrottet skedde vid Beerenberg på ön Jan Mayen år 1985,
Norges enda aktiva vulkan.”
”Men är vi i Norge? Jag trodde vi var på Svalbard?” frågade Manuela.
Åh, jag orkar inte mer … tänkte Elsa, men log ett krystat
leende och ansträngde sig för att svara så mjukt och snällt
hon bara kunde, fast hon egentligen hade velat skrika.
Men till skillnad från Kostroffs föräldrar hade morfar
gett Elsa en god fostran och lärt henne hantera sina känslor.
”Svalbard tillhör Norge men ligger utanför det som
kallas för Schengen-området”, svarade Elsa med sammanbitna läppar.
”Jag har aldrig förstått vad det där sängen-området
betyder”, fnös Manuela och gäspade. Hon blev plötsligt lite
trött och la sig på sängen.
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”INTE sängen! Schh-eng-en …”, artikulerade Elsa, ”…
de 22 medlemsstater i Europeiska unionen som man kan
resa fritt emellan, det vill säga utan pass.”
”Svalbard tillhör inte Schengenavtalet …”, fortsatte Elsa
och suckade djupt, ”… ett avtal som undertecknades i
staden Schengen i Luxemburg.”
”Varför ska allting vara så krångligt?” suckade Manuela.
”Jag tänker bara på sköna sängar och lyx-hamburgare när
du pratar så där …”
Elsa småfnissade, det var ju ändå ganska kul med
Manuela. Allting behövde inte vara så seriöst hela tiden.
Men frågan om vad som lät utanför rummet kvarstod
dock.
”Kom, så går vi och tittar!” sa Elsa och gick mot dörren.
Manuela skakade på huvudet.
”Gå du, jag stannar här.”
”Är du rädd?” frågade Elsa.
”Nej … sluta fråga så där”, svarade Manuela bekymrat,
för visst var hon lite rädd.
”Okej då, jag är snart tillbaka”, sa Elsa.
Oj, oj, hur ska det här sluta? Först den där talassofobin
och nu är hon rädd för lite buller, tänkte Elsa när hon gick
ut och satte fart mot hangaren.
Men precis då vrålade det till så att det nästan skakade
i väggarna. Elsa stannade genast och blev likblek i ansiktet.
Hon tryckte sig mot väggen och darrade som ett asplöv av
skräck.
All hennes tuffhet var borta.
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*
Det började skymma utanför, men det var det ingen i den
slumrande ubåtsbesättningen som kände till, där de rusade
fram längs Östersjöns havsbotten.
Sakta men säkert närmade sig Valen 1 Stockholms skärgård och ubåtens autopilot reglerade hastigheten automatiskt.
Det är märkligt hur trött man kan bli när man reser.
Vad många inte känner till är att man lätt somnar på
exempelvis ett tåg eller en buss för att hjärnan påverkas
av monotona och rytmiska ljud. Ubåtsmotorn skapade ett
susande ljud som uppstod med jämna mellanrum, ungefär
som en blandning av ett lyftande flygplan och ett tåg som
dunkar på mot järnvägsrälsen.
Alla tre sov nu och drömde sött.
Max sov lutad mot Tomas varma päls.
Dexter drömde om samurajsvärden och morfars lägenhet. Tomas drömde att han träffade sin mamma, men pappa
var försvunnen. Detta gjorde Tomas orolig och han låg och
vred sig fram och tillbaka i sängen. Till slut råkade han
knuffa till Max, som precis drömde om att han skulle ta en
jättestor tugga av en härlig, lagrad ost.
Max föll handlöst ner från sängen och landade med en
dov duns på golvet. Han vaknade till med ett ryck, och så
fort han öppnade sina ögon, gallskrek han av smärta.
”Aaaaaoooooo, aj, aj, aj, aaaaajjjj!!”
Tomas drömde att det var en apunge som skrek. Han
undrade om det kunde vara hans lillebror?!
Dexter drömde att han blivit osynlig och svängde
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samurajsvärdet bakom Ralf, som precis höll på att mobba
en liten kille. Den hjälplösa pojken storgrät och skrek på
hjälp.
”Hjäääälp, hjääälp, HJÄÄÄLP!!” skrek Max nerifrån
golvet. Han hade jätteont i ena tassen och svårt att röra sig.
Till slut vaknade Dexter med andan i halsen, eftersom
Ralf inte blivit det minsta rädd för det svävande samurajsvärdet. ”Ha, ha, men är det inte idioten Olsson? Ska du
döda flugor med det där leksakssvärdet?” hånskrattade Ralf
när han vände sig om i Dexters mardröm.
Dexter kallsvettades men blev med ens klarvaken.
Han sträckte lite på sig i sängen och kände att han frös en
aning om fötterna. Han skulle just rätta till täcket över sina
tår när han hörde Max skrik. Dexter satte sig upp i sängen
och stirrade ner på den hjälplösa stackars musen, som låg
på golvet.
”Tomas, vakna!” skrek Dexter, varpå den sömniga
schimpansen bara vände på sig i sängen och drog upp täcket ovanför öronen. Tomas ville ju inte för något i världen
skiljas från sin lillebror i drömmen.
”Tooomas!! Kom och titta, hjälp mig! Det har hänt något
med Max!” skrek Dexter.
Det var väldigt vad lillebror skriker, drömde Tomas och
vände på sig igen.
Men till slut tappade Dexter tålamodet och drog av
Tomas täcket och vrålade:
”MAX HAR SKADAT SIG!!”
”Öh, vad?” sa Tomas yrvaket, men så fort han förstod vad
Dexter sa, flög han upp ur sängen.
”Max, Max!! Vad har hänt?!?”
”J-j-jag vet inte”, stammade Max.

Han satt på bakbenen och såg på Tomas och Dexter med
stora, ledsna ögon.
”Var har du ont någonstans?” frågade Tomas och tittade
uppmärksamt på den lilla musen.
Max räckte fram högertassen. Den var röd och svullen.
Dexter rörde vid den med sitt pekfinger.
”Aaaaoooo!! Vad gör du??” gallskrek Max.
”Åååh, förlåt …”, sa Dexter och skämdes.
”Jag tror att den är bruten”, suckade Tomas.
”Bruten?” frågade Dexter och mindes plötsligt en
händelse från sin tidiga barndom, då han ramlade och fick
en spricka i armen. Så här gick det till …
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Dexter var sist av alla barn kvar på förskolan. Elsa var som
vanligt tvungen att jobba över och förskolefröknarna fikade
i personalrummet i tyst protest. Dexter tjuvlyssnade utanför dörren och hörde hur de diskuterade hans ansvarslösa
mamma:
”Åh, att hon alltid ska komma för sent … vissa ska inte ha
barn.”
Dexter blev ledsen av att höra vad fröknarna egentligen
tänkte om mamma. Men det var innan morfar förklarade att
”vuxna aldrig säger vad de tycker”.
Det var så himla konstigt att vuxna inte vågade säga
sanningen – att de bara låtsades tycka om varandra och
sedan talade illa om varandra i smyg.
Det värsta var när Dexter sa till en av fröknarna på
förskolan vad mamma hade sagt om henne:
”Mamma säger att du är så hård och sträng mot alla barn
för att du inte fick någon kärlek när du var liten …”
Efter detta ville den där fröken inte veta av Dexter längre.

”Nej men oj, Dexter, så får man väl inte säga heller!” sa
mamma när hon fick reda på vad Dexter hade sagt. Och när
Dexter svarade att han bara sa det mamma själv hade sagt,
så svarade hon:
”Men det förstår du väl, att fröken blir ledsen när du
säger så?”
Men det förstod Dexter inte.
Vuxenvärlden var konstig.
Varför var det skillnad på det man fick säga hemma och
det man fick säga till andra?
Allt inträffade när det var femton minuter efter stängningsdags, och den förskolefröken som tvingades vara kvar
på obetald arbetstid, sörplade i sig en kopp mikrouppvärmt
kaffe med tre Mariekex i personalrummet.
Dexter var ensam i stora lekrummet och hade tröttnat på
att hänga i de gröna plastlianerna i taket. I stället hade han
påbörjat ett rekordbygge – en madrasskoja, som skulle bli
hans högsta någonsin.
Madrass efter madrass placerades omsorgsfullt, en efter
en, ovanpå varandra och Dexter kände hur byggmästaren
inom honom spratt till av liv och glädje.
Till slut hade han lyckats bygga ett torn som gick ända
upp till taket, men eftersom han ännu inte förstått vikten av
att skapa en stabil grund, var tornet en aning ostadigt längst
ner.
När det var dags att prova tornet klättrade Dexter längst
upp och blickade stolt ut över lekrummet.
Han kände sig som en riktig kung – han hade lyckats!
Han hade byggt det högsta madrasstorn förskolan någonsin
skådat, helt på egen hand – utan hjälp av någon vuxen. Och
det bästa var att ingen tjatade om att det var farligt!

Dexter satte händerna i kors och kände sig oövervinnerlig däruppe på sitt kungliga torn.
Men plötsligt kände han hur tornet svajade till och blev
alltmer ostadigt. Inom kort började det gunga lite lätt framåt, ända tills det föll ner och rasade som ett nyhugget träd.
Dexter följde med i fallet och åkte rakt in i tegelväggen
med armen före.
Han skrek och blev liggande på golvet. Det bultade och
pulserade i armen. Smärtan var obeskrivlig. Det gjorde ont
överallt, och han kunde inte göra annat än att skrika. Det
läskigaste av allt var att han inte visste hur allvarligt han
skadat sig.
Konstigt nog kom ingen förskolefröken springande.
Dexter grät hejdlöst i all sin ensamhet.
Kombinationen av smärtan och ensamheten gjorde detta
till ett av de starkaste minnena från Dexters barndom.
När förskolefröken upptäckte att Dexter skadat sig sa
hon:
”Vi har ju sagt att det är förbjudet att bygga höga torn av
madrasserna. Nu ser du hur det går!”
När mamma äntligen kom och hämtade Dexter tog de en
taxi direkt till närmaste sjukhus.
I taxibilen bad Elsa Dexter om förlåtelse säkert hundra
gånger och började själv gråta.
”Men lilla gubben, förlåt … om jag bara … förlåt … förlåt,
FÖRLÅT mig!!” snyftade hon och strök Dexter oavbrutet
över huvudet.
Som tur var fick de genast träffa en snäll läkare som hette
Göran. Dexter skulle aldrig glömma hur trevlig han var.
Hans skämt fick både Dexter och mamma att lugna ner sig.
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Dexter hoppades nästan att mamma skulle bli kär i honom.
Han saknade pappa.
Göran sa att Dexter fått en spricka i armen och att det
var tur att han inte brutit något, för då skulle det ta längre
tid att läka.
Göran gipsade Dexters arm och sa att han skulle ha på
sig gipset i några veckor. Han förklarade att enda sättet för
skelettet att läka var att tvinga det att vara helt stilla. När
man gipsade ”fixerade” man armen så att skelettet kunde
läka i lugn och ro.
Det var dessa lärdomar från Görans lektion som Dexter
nu försökte minnas för att kunna hjälpa Max …
”Vi måste fixera hans tass”, sa Dexter. ”Och vi måste hitta
gips!”
”Gips? Menar du kalciumsulfathydrat?” frågade Tomas.
”Vad? Sluta nu, vi måste hjälpa Max, vi har inte tid att
hålla på med sånt där …”, sa Dexter irriterat.
”Gips är …”, sa Tomas men kom genast på sig själv. ”Jag
förstår inte varför jag jämt måste förklara allting …”
”Hur hamnade du på golvet?” frågade Dexter och betraktade den sorgsna musen.
”J-j-jag vet inte …”, snyftade Max och tittade på sin svullna tass.
”Du sov väl med Tomas?” frågade Dexter.
Tomas tittade bort och visslade. Var det verkligen jag som
knuffade ner honom? tänkte han och kände hur det skavde
till i hans hjärta.
Dexter tänkte så det knakade.
”Jag har det!” utbrast han plötsligt och sprang fram till
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kunskapsdatabasen. Tomas lyfte försiktigt upp Max och
följde efter.
”Välkommen, Morgonstjärna”, sa datorn när Dexter satte
sig i en av stolarna.
”Jag skulle hemskt gärna vilja veta hur man botar en mus
som brutit tassen!”
Det var tyst och Dexter undrade om han inte varit hövlig
nog, men till slut svarade datorn:
”Tack för din fråga, Morgonstjärna! Möss små tassar
går inte att gipsa som människoarmar. Man får helt enkelt
vänta på att de läker av sig själva och det brukar ta cirka två
veckor.”
”Vad? Men finns det verkligen inget sätt? Han kan ju inte
vara ensam i ubåten när vi är ute på uppdrag!”
Datorn var tyst.
Dexter suckade och tittade ledset på Max.
Han verkade ha mycket ont, men han var ”tyst som en
mus” och låg helt stilla och halvsov i Tomas handflata med
slutna ögon. Tomas klappade honom försiktigt med sin
schimpanstumme.
”Jag skulle hemskt gärna vilja veta om det finns ett sätt att
få en mustass att läka snabbare!”
”Tack för din fråga, Morgonstjärna! Denna ubåt har
medicinsk utrustning, men jag kan inte lova att det finns
allt som krävs för att läka mustassen. Här får du se ett filmklipp med den ledande forskaren och Nobelpristagaren
Carl-Gustav Olsson. Han kanske kan hjälpa dig att förstå
vad som behöver göras.”
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vad? tänkte dexter och såg med stora ögon på skärmen,
som nu visade en film med morfar:
”Under min tid som forskare har jag funderat mycket på hur man kan påskynda läkeprocessen i brutna ben.
Varför ska man behöva ligga gipsad i flera veckor och gå
med kryckor? Den enda fördelen jag kan se med det är att
man får autografer skrivna på sitt gipsade ben, och lite extra
medömkan …”
Dexter fnissade, men Tomas förstod inte det roliga.
Dexter saknade morfar, men på sistone hade han varit
så sträng. Det var precis så här, som på filmen, som Dexter
mindes morfar – med glimten i ögat och alltid ett roligt
skämt på lut.
”… Så jag ägnade flera års studier åt att ta fram en metod
för ultrasnabb frakturläkning, eh, förlåt ”fikonspråket” –
läkning av skelettet menar jag förstås (det kallas fikonspråk
när man använder ord som bara en viss yrkesgrupp förstår,
till exempel läkare). Metoden bygger på att få in en mix av

protein, kalcium och andra viktiga ämnen, som jag kallar
för ”skelettreparatörer” i området där skelettet gått sönder.
Dessa är ämnen som skelettet är uppbyggt av och kan få
skelettet att läka snabbt …”
Åh, vad Dexter saknade att lyssna på morfar. Han gjorde
det alltid så spännande och enkelt att förstå. Han krånglade
inte till det som lärarna i skolan (eller Tomas för den delen).
”… Hur man ska få dessa skelettreparatörer att så snabbt
som möjligt reparera skelettet är en fråga som alla forskare
ställt sig. Men jag kom på svaret! Felet man gjort historiskt
sett var att man försökt läka skadan genom att behandla den
anti-inflammatoriskt … åh, förlåt fikonspråket igen, det vill
säga försökt att få bort den inflammation som uppstår när
kroppen skadar sig.”
Nu blev Dexter snurrig i huvudet.
”Kan man inte spola framåt, det här är en jättetråkig
film”, sa Tomas. Jämfört med filmerna han sett om Gabon
var ju detta dötrist.
”Nej, vi måste hjälpa Max …”, sa Dexter, som ju egentligen också var sugen på att spola framåt.
”… Kroppen är helt fantastisk! Vid infektion eller skada
skickar blodet ut vita blodkroppar till platsen där skadan
uppstått. De vita blodkropparna kan ses som kroppens poliser, vars uppgift bland annat är att bekämpa bakterier.”
Dexter kom genast att tänka på Vithattarna när morfar
nämnde de vita blodkropparna. Han log när han föreställde
sig att Svarthattarna var precis som bakterier, som skulle
bekämpas, och att Vithattarna var som de där poliserna.
Morfar fortsatte:
”… Den naturliga process som uppstår när kroppen ska
reparera en skada är avgörande för att lyckas! Min metod
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19. benprotein-BOOST

bygger därför på att man blandar skelettreparatörer med ett
ämne som aktiverar de vita blodkropparna. Sedan sprutar
man in denna blandning vid det skadade skelettet …”
Nu visade morfar upp en röd spruta som såg jätteläskig
ut. Tomas flämtade till.
Han tänkte på sprutorna som männen i de vita rockarna
gav honom när han var hos Kostroff.
Max dåsade i Tomas hand och hade svårt att hålla ögonen
öppna. Hans lilla muskropp var alldeles varm.
”… och på så vis skyndar man på kroppens egen läkningsprocess. Jag kallar min uppfinning för Benprotein-boost”,
fortsatte morfar på filmen.
Uppfinning? tänkte Dexter. En spruta kändes inte som en
uppfinning för honom.
”… Min Benprotein-boost kan läka benfrakturer snabbt
och effektivt och kan användas på människor likväl som på
djur.”
”Protein?” sa Dexter förvånat och mindes morfars föreläsning om ”pruttos”.
”Ja, det är kroppens byggstenar!” sa Tomas malligt innan
Dexter hann säga det själv.
”… Det finns en låda med färdigladdade sprutor i utrustningshallen under bokstaven B, men glöm inte att patienten
måste sövas ned i tio minuter. Narkospistoler finns under
bokstaven N …”
Utrustningshallen? Narkospistol? Bokstäver? Dexter
skakade förvirrat på huvudet.
”Ja, jag glömde berätta för dig om det där skåpet …”, sa
Tomas och reste sig varsamt upp, med Max vilande i sin ena
hand.
Inom kort stod Dexter och Tomas framför ubåtens stora

plexiglasskåp som morfar verkade kalla för utrustningshallen. Tomas ville trycka på en knapp vid sidan av skåpet.
”Nej, tryck inte! Man vet ju aldrig vad som kan hända!”
sa Dexter förskräckt när Tomas självklart sträckte ut sitt
långa schimpanspekfinger för att trycka in den upplysta
knappen.
Tomas tittade förvånat på Dexter.
”Ska vi vänta länge eller …?”
Max tittade på Dexter med sorgsen, sömndrucken blick.
Hans ögon ropade ett tyst ”hjälp”, och Dexter kände hur
det skar till i bröstet. Han tänkte på doktor Göran och gipset.
”Okej, tryck då, Tomas, vi måste hjälpa Max.”
Tomas tryckte in knappen, varpå plexiglasfönstret sköts
åt sidan.
”B … B … men här finns ju inga bokstäver”, sa Dexter
och letade bland sakerna på väggen. ”Det står ju ingenting
här!”
”Vänta!” sa Tomas och sträckte ut pekfingret mot en
annan knapp.
”NEJ, VÄNTA!” gallskrek Dexter. Han tänkte sig inte ens
för innan han skrek. Det var som om ”nejet” bara fanns där
och kom helt automatiskt.
Hur många gånger hade han inte hört det där ordet
”NEJ!” från vuxna? Ett ord som förgiftade barnets inneboende kreativitet och livsglädje …
Morfar berättade att man inte använder ordet ”nej” när
man uppfostrar barn i Japan, och att det kanske är just därför
japaner lever längre – inte enbart tack vare all nyttig mat.
Tomas tittade på Dexter.
Hans finger hade stannat fem millimeter (en halv centimeter, som också kan skrivas som 0,005 meter) med sitt
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pekfinger från knappen. Och makten låg nu i Dexters händer.
Skulle Tomas få trycka på knappen?
Det här var ju löjligt – varför skulle Dexter leka vuxen?
Vad var det värsta som kunde hända?
Ovanför farliga knappar hängde det ju vanligtvis varningsskyltar eller bilder med dödskallar på – sådana fanns inte här.
”Okej, tryck då!” sa Dexter, precis som en general som gav
order om anfall.
När Tomas tryckte på knappen, åkte väggen ner i golvet
och försvann.

*
Elsa smög sig försiktigt närmare det fruktansvärda oljudet.
En efter en lämnade de fullastade ubåtarna Björnön.
”Obelix, spring och leta efter Elsa!” sa morfar och skickade
iväg den nyfikne schäferhunden.
Elsa varken hörde eller såg den osynliga hunden. När han
kom springande och hoppade upp med framtassarna mot
hennes famn höll hon därför på att falla omkull av skräck.
Det enda hon såg var ju de svävande hörselskydden.
Obelix slickade Elsa i ansiktet och skällde glatt.
”Åh, men Obelix, vad du skrämde mig! Men var är pappa
någonstans?”
Och det var precis som om Obelix förstod vad Elsa sa, för
han skällde och pekade med sin osynliga nos mot hangaren,
där oljudet precis lagt sig.
”Säg inte att du såg mig!” sa Elsa strängt.
Obelix blev tyst och ledsen, eftersom hundar (precis som
barn) inte gillar när det blir för tillkrånglat. De förstår liksom
inte syftet med hemlighetsmakerier.
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Obelix tystnad gav Elsa dåligt samvete.
”Åh, lillen, det var inte meningen att göra dig ledsen.
Kom, så hälsar vi på Manuela, hon har säkert lite hundgodis
till dig!”
Obelix följde glatt och lydigt med.
”Åh, men är det inte min älskling!” ropade Manuela och
sprang den skällande hunden till mötes. ”Som jag har saknat
dig, lilla gubben …”
”Det har slutat låta nu, jag tror att har pappa skickat iväg
Vithattarna. Tänk om alla ubåtar är borta?” sa Elsa oroligt.
”Men jag såg några flygplan i hangaren, fast jag vet inte hur
man flyger.”
Manuela lyssnade bara med ett halvt öra, för hon var ju
upptagen med Obelix, men när hon hörde ordet flygplan var
det någonting inom henne som spratt till.
”Jag vet hur man gör. Jag kan flyga!” utbrast hon glatt.
”Vad? Men varför sa du inte det förut, då?” frågade Elsa.
”Jag vet inte, kanske för att jag var så rädd, men jag är
mindre rädd för att flyga än för att åka ubåt.
Elsa suckade och tog av sig glasögonen. Obelix passade
just då på att slicka henne rakt upp i ansiktet. Han var glad
att slippa slicka på glasen, för den beska bismaken av rengöringsmedel förtog halva upplevelsen.
”Jag fick ett flygcertifikat av Carl-Gustav i 50-årspresent.
Han sa att jag var värd det, eftersom jag alltid drömt om att
kunna flyga. Kanske är det min rädsla för vatten som har
dragit mig upp i luften i stället. När jag var liten drömde jag
alltid om att bli pilot och jag berättade det för Carl-Gustav.
Åh, han är en fin man, din pappa …”, sa Manuela.
”Ja, ja, jaha, okej …”, sa Elsa förvirrat och visste inte vad
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hon skulle säga. Det var kanske inte hennes högsta dröm att
lägga sitt liv i denna Prinsesstårts- och klänningsälskande
dams händer. Att se Manuela bakom spakarna i cockpit gav
henne kalla kårar.

*
Rex försökte hitta ett sätt att ta sig ut ur träningssalen, men
det var låst och bommat överallt. Plötsligt såg han hur en
av de fyra vännerna började röra på sig. Det var Sergej som
försökte resa sig upp, men hade svårt att hålla balansen.
”Vänta, så ska jag hjälpa dig!” sa Rex och sprang genast
fram till Sergej, som just nu såg mer ut som en sådan där
läskig fyllgubbe man kan träffa på i tunnelbanan än en stormästare i schack. ”Hur är det fatt?”
”Eh, jo … bra, men …”, stakade sig Sergej och hade
uppenbara svårigheter att stå upprätt på båda benen.
”Kom här och sätt dig!” sa Rex och hjälpte honom att
sätta sig ner vid ett av schackborden.
Och när han fick se sina älskade schackpjäser var det som
om han fick nytt liv. Hans ögon lyste upp och hans läppar
brast ut i ett leende. Han drog genast handen genom håret
och letade efter sina glasögon.
”Mina glasögon …”, sa han utan att ta ögonen från
schackbrädet och började ivrigt fingra på alla schackpjäser.
”Här, varsågod!” sa Rex.
”Ah, perfekt! Tack,” sa Sergej glatt. ”Ska vi ta ett parti?”
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*
Max var illa däran. Även om Tomas var världens smartaste
apa kände han sig just nu ganska hjälplös. Han strök den
stackars musen över pälsen och nynnade en vaggvisa.
”N … N … N, var är bokstaven N?” mumlade Dexter
och granskade den stora väggen, som var fylld av upplysta
knappar med bokstäver inuti.
”Bokstaven N är ju precis i mitten av alfabetet, det vet
du väl …”, viskade Tomas, för att inte väcka den sovande
musen, ”… det är den 14:e av de 29 bokstäverna i alfabetet.”
Dexter fnös till, men hittade snart bokstaven N.
”28 bokstäver är det …”, sa han.
”Vad?” viskade Tomas.
”Ja, i alfabetet”, sa Dexter självsäkert.
”Nej, du har glömt bokstaven W”, svarade Tomas.
”V som V, det är väl sak samma, och hur många ord
finns det på W, egentligen? Är inte det en väldigt onödig
bokstav?” protesterade Dexter.
”Wienerbröd, wienerkorv, workout … walkie talkie …”
Dexter skulle precis säga något om att ”mamma brukade
köpa både och, det vill säga wienerbröd och wienerkorv,
men alltid började prata om workout (att träna på gym)
direkt efteråt”, och att detta var ytterligare en anledning till
att bokstaven W var onödig.
Men när han hörde Tomas säga ”walkie-talkie” – en av
hans favoritleksaker – ja, då var han överbevisad.
Bokstaven W behövs! tänkte Dexter.
”Det finns ungefär 1 400 ord som börjar på W och endast
700 ord som börjar på Y, men samtidigt över 70 000 ord
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som börjar på S … så visst kan jag hålla med dig om att
det finns bokstäver som spelar större eller mindre roll”, sa
Tomas, som själv började bli trött på sitt eviga kunskapsprat.
Men han kunde inte låta bli!
Varken Tomas eller Dexter förstod varför de pratade om
det här just nu, men det var väl precis som morfar brukade
säga:
”Människor försöker alltid imponera på varandra för att
bli bekräftade – de vill vara störst, bäst och vackrast, men det
är de små som blir älskade.”
Dexter tryckte på knappen och genast sköts en låda ut ur
väggen och gav honom fjärilar i magen.

20. Näsförvrängaren

”wow, titta!” sa Dexter.
”Vad är det?” frågade Tomas.
”Jag vet inte, men det här är ju supercoolt”, sa Dexter med
intensiv röst och lekglöd i blicken.
Han hade hittat vad varje barn drömde om – ett jättestort
skåp fyllt av spännande uppfinningar och manicker. I lådan
med bokstaven N fanns det fack med olika skyltar:
•
•
•
•

narkospistol
Nyckeltillverkare
Näsförvrängare
NÄTpistol

”Wow, man kan säkert skjuta ut nät med den här!” sa Dexter
och siktade på Tomas. ”Spindelnät”, läste han på en liten
digitalskärm.
”Nej, sluta! Vad gör du? Vi måste ju bota Max! Och
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förresten får man inte sikta på andra så där!” protesterade
Tomas.
Men Dexter var som besatt av alla spännande saker.
Han la tillbaka nätpistolen och tog upp en geléaktig sak
som liknade en lösnäsa. Han tog på sig näsan, som omedelbart formade sig efter hans egen näsa!
”Hjääälp!!” skrek Tomas när han såg på Dexter, som nu
hade en jättestor näsa, precis som en gammal farbror.
Max vaknade och trots sina svårigheter att hålla ögonen
öppna, blev han också skrämd och pep ett litet ”Oiiii…”
Det fanns ingen spegel, så Dexter kunde inte se hur plastnäsan såg ut. Det kändes konstigt. Först lite kallt och klibbigt, sedan varmt och stelt.
Snart förstod Dexter hur näsförvrängaren fungerade.
Den lilla geléklumpen som Dexter hade på sin näsa var
förbunden med en liten fjärrkontroll. Överst på fjärrkontrollen fanns en display med en bild på en näsa. Under displayen fanns piltangenter, precis som på en dataspelskonsol. När
Dexter tryckte på piltangenterna reagerade näsan och blev
antingen mindre eller större. Man förstorade näsan genom
att trycka på uppåtpilen och förminskade den med nedåtpilen. Sidopilarna styrde näsans tjocklek, det vill säga om
den skulle vara bred eller smal.
Dexter provade att göra näsan jättestor och bred. När
näsan förändrades blev den först kall och klibbig, men på
bara någon sekund blev den sedan varm och stelnade.
Han rörde med sitt pekfinger på den enorma näsan och
det kändes precis som att ha en uppvärmd slime-klump på
sin näsa – som höll på att stelna!
”Aaaooooiii, det är han!!” skrek Tomas skräckslaget.
”Vad, vem då?” frågade Dexter förvirrat.

”Han! Den där … tutten … forskargubben med stor
näsa”, flämtade Tomas.
Tänk vad mycket en näsa kan göra för en människas
utseende. Det finns små, stora, breda och smala, uppåtnäsor, nedåtnäsor – ja, nästan alla möjliga typer av näskombinationer.
”Ubbe-Tutte?” frågade Dexter och blev genast allvarlig.
I chocken över Max brutna tass och glädjen över de
nyupptäckta uppfinningarna hade han helt och hållet glömt
bort syftet med deras resa – att de skulle stoppa Ubu-Tutu
och rädda världen. Dexter fick genast en tung känsla i
hjärtat.
Han tryckte på den röda OFF-knappen på näsförvrängarens fjärrkontroll, varpå lösnäsan förvandlades till gelé igen.
Han la tillbaka den i lådan.
Hur kul det än var att undersöka morfars uppfinningar,
så hade de ett jobb att uträtta. Men först skulle de få ordning
på Max tass.
Dexter tog fram narkospistolen.
”Lägg honom på golvet!”
Tomas la genast den stackars musen framför Dexter.
Dexter tog ett självsäkert grepp om narkospistolen, som
påminde om en sådan där limpistol man brukar använda
när man pysslar. Han förde den försiktigt mot den orörliga
muskroppen.
”Vet du verkligen vad du gör? Du skadar honom väl
inte?” frågade Tomas ängsligt.
Ovanligt nog var Tomas ganska villrådig just nu. Han
hade så mycket känslor inom sig att det var svårt att tänka
klart.
Dexter svarade inte, utan tryckte bara på narkospistolen.
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Det sa ”klick” och en pytteliten nål sprutade blixtsnabbt in
bedövningsmedel i Max kropp.
Ett lugn spred sig genast över Max ansikte. Han slöt sina
ögon och somnade sött. Denna gång drömde han om att
han hade en stor näsa av ost som han försökte äta upp, men
det kändes konstigt att vilja äta upp sin egen näsa.
Så fort Max somnat, la Dexter tillbaka narkospistolen.
Han hade gärna velat prova nyckeltillverkaren, men det fick
bli vid ett senare tillfälle.
Målmedvetet tryckte Dexter nu på lådan med bokstaven
B. Genast sköts en ny låda ut och avslöjade ett minst lika
intressant innehåll:
•• Bajonettpenna
•• Ballongpistol
•• Benprotein-boost (och en mängd andra uppfinningar …)
Oj då, det var väldigt vad många uppfinningar det fanns i
B-lådan, tänkte Dexter och sträckte sig efter en av de sprutor
som låg under skylten ”Benprotein-boost”. Den här lådan
måste jag kika mer i senare, tänkte han och förde sprutan
mot Max skadade tass.
”Vänta! Har det verkligen gått tio minuter?” utbrast
Tomas, som mindes morfars instruktioner.
”Jag vet inte, jag har ingen klocka”, svarade Dexter.
”Jo, det finns inbyggda klockor i våra dräkter, titta!” sa
Tomas och höll upp sin vänsterarm.
”Vad?” sa Dexter och såg efter på sin egen ärm. ”Jag ser
inget, det kanske bara är på din dräkt?”
”Nej, man måste trycka på den med fingret!” sa Tomas
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och tryckte på Dexters ärm, precis ovanför handleden,
varpå en mörkgrå liten skärm med digitalsiffror lystes upp
inne i trikåtyget.
”Oj, det börjar bli sent, vi hinner inte till skolan idag, det
får bli imorgon i stället!” sa Dexter och bestämde sig för att
vänta ytterligare fem minuter med sprutan.

*
Rex hade lärt sig spela schack hos Kostroff, men Svarthattarna
fick ju aldrig bli bättre än han själv. Därför var Svarthattarna
inte särskilt bra på schack.
”Eh, det där kanske inte är så bra. Du får ta tillbaka ditt
drag”, sa Sergej lite missbelåtet och flyttade tillbaka Rex
löpare.
”Nej, men det är ju fusk!” protesterade Rex och ställde
tillbaka löparen.
Sergej suckade och flyttade ånyo tillbaka Rex löpare.
Rex dåliga drag förstörde ju allt och gjorde att Sergej inte
fick genomföra sin vackra plan. Eftersom han inte spelat på
länge var han extra sugen på att få använda all sin kreativitet och fantasi. Sergej önskade att Måsen eller någon av
de andra skulle vakna, så att de kunde starta en schackturnering.
”Det är ingen fara, ta din tid och tänk efter nu …”, svarade
Sergej och försjönk i djup analys av de kommande möjliga
fem dragen.
Rex kände sig förödmjukad och besviken. Han var smärtsamt medveten om att han inte höll vare sig Vithattarnas eller
Sergejs nivå i schack, men detta var extra förnedrande.
Han saknade Maria. Han längtade efter att få dansa med
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Morfar och Maria var belåtna. Samtliga ubåtar hade skickats iväg och körde nu med superkavitationsfart mot sina
respektive mål.
Morfar kommunicerade med alla ubåtar och höll koll på
dem via datacentralen. Maria började känna sig småhungrig.
”Ska vi inte ta en bit mat?” frågade hon försiktigt.
”Eh, hum … ja, ja”, svarade morfar tankspritt.
”Det finns nog lite av Manuelas risotto kvar i kylen.”
”Vad? Sluta nu med ditt mat-tjat, jag måste jobba!” röt
morfar.
”Ja, ja, men du behöver väl inte gorma så där …”, svarade
Maria.
”Åh, förlåt … det var inte meningen, jag är nog bara lite
trött”, ursäktade sig morfar och gäspade. ”Okej, lite risotto
skulle nog sitta fint.”
Maria begav sig genast till köket och värmde upp lite av
Manuelas risotto och kom strax tillbaka med två tallrikar.
”Mmm, det här var det godaste jag ätit på länge, du är
verkligen en mästerkock Maria”, sa morfar och glufsade i sig
hela risotton i ett enda nafs.
Det skar till i Marias kockhjärta, för detta betydde ju att
Manuela var en BÄTTRE KOCK än Maria! Hon tystnade och
petade i maten med sin gaffel.
”Ska du inte äta upp?” frågade morfar och tittade girigt på
Marias risotto.

”Nej, jag har ingen aptit”, svarade Maria och såg ner i
golvet.
”Får jag …”
”Ja, varsågod”, sa Maria och räckte sin tallrik till morfar.
Som uppfinnare var ju morfar van att inte äta på regelbundna tider och när man levt så under långa perioder kan
man nästan förlora hungerkänslan totalt.
Har man denna läggning blir man lätt medveten om sin
starka hunger när man får vittring på riktigt god mat, ungefär som morfar med Manuelas risotto just nu. Och när detta
sker kan man bli så glupsk att man nästan glömmer bort hur
mycket man äter.
”Men du sa väl att du var hungrig?” frågade morfar och
slickade sig om munnen och ställde ifrån sig sin tallrik.
”Mmm”, sa Maria och tittade bort.
Morfar kunde skymta en tår i hennes ögon.
”Men vad är det?” frågade morfar, som plötsligt började
känna sig väldigt trött, vilket vanligtvis sker när man kastat
i sig mängder av mat.
”Du sa att …”, försökte Maria, men hejdade sig själv. Hon
visste inte hur hon skulle lägga fram det här.
”Ja?” sa morfar och gäspade.
Nu var allt i sin ordning – Vithattarna var på väg och
militärpolisen hade gett sig av. Äntligen kunde han vila ut en
stund … Det skulle vara skönt med en tupplur nu, tänkte han.
”Det är Manuela som lagat risotton …”, snyftade Maria
och torkade en tår.
”Åh … men då förstår jag”, sa morfar utan att tänka sig
för.
Hur kan han vara SÅ grym? tänkte Maria. Har han INGA
som helst känslor?
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henne igen. Att dansa var i alla fall något som Rex lärt sig och
kände att han behärskade …

*

”Nej, nej, vad säger jag …”, sa morfar, ”… jag menar att
DIN risotto är mycket bättre än Manuelas!”
”Nej, försök inte!” snyftade Maria. ”Jag går inte på det
där!”
Morfar suckade. Hur skulle han ta sig ur det här? Hans
trötta hjärna jobbade på högvarv.
Men Marias ögon sände ut blickar som var som stora
eldklot, vilka sakta men säkert borrade sig in i hans själ och
fick honom att kvävas av dåligt samvete.
”Förlåt”, sa morfar till slut. Han var avslöjad.
Maria reste sig upp, tog de smutsiga tallrikarna och
lämnade datacentralen utan ett ljud.
På väg ut till köket storgrät hon. Inte nog med att Rex var
borta. Nu höll hon till råga på allt att förlora sin självkänsla.
Matlagning var ju en del av hennes identitet.
”Jag ska visa honom …”, sa hon med sammanbitna läppar
och planerade redan för morgondagens måltider.

*
Samtidigt förberedde sig Vallax och doktor Örn på sin flykt:
”Om 30 minuter slår vi till”, sa doktor Örn och tittade på
klockan.
Morfar var alltid lite extra stolt när han berättade om
de gråa dräkterna, med inbyggd klocka, som alla bar vid
Motståndsrörelsen:
”Dräkterna har allt …”, sade han, ”… de klarar av värme
och kyla och man svettas aldrig i dem. Man kan bära dem i
flera veckor utan att de blir smutsiga. Det tåliga och synnerligen bekväma trikågummi-tyget gör också att man inte
behöver ta av sig dräkten. Det inbyggda fläktsystemet gör att
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huden får kontakt med luft och temperaturen ligger alltid på
behagliga 21 grader, det vill säga normal inomhustemperatur.”
Svarthattarna gick och la sig en efter en. De som höll
vakten spelade schack mot varandra.
”Jag bjuder remi!” sa den ena Svarthatten, som var känd
för att ogärna vilja förlora.
”Vad? Jag leder ju, kan du inte räkna pjäserna?” svarade
den andra Svarthatten.
”Men jag orkar inte spela mer, du tänker sååå länge!”
”Sluta stressa mig! Det finns ju i alla fall inget annat att
göra här!”
”Jo, man kan titta på tv …”
”VAD? Det är ju straffbart och det finns ingen tv här!”
”Jo, jag brukar tjuvkoppla nätet via datorn och titta
på barnprogram”, erkände den ovanligt teknikkunnige
Svarthatten, som hette 1545.
”Du är ju galen, förstår du inte att det kan skapa problem
för oss alla här? Är det inte liiite egoistiskt att riskera allas
säkerhet bara för att titta på dina idiotiska barnprogram,
som man ändå inte lär sig något av.”
”Nej, där har du fel, jag lär mig jättemycket hela tiden. Just
nu är det ett program om Patagonien, där naturen är som
en blandning av Vulkanön och Sydpolen! De har massor av
papegojor där!”
”Ja, ja … spela nu och sluta tjattra som en papegoja!”
suckade den andre Svarthatten, som hette 1528.
”Schack!” sa 1545.
1528 flyttade sin kung.
”Schack!” sa 1545 igen.
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1528 suckade och flyttade återigen sin kung tillbaka till
samma ruta.
”Schack!” fnissade 1545. ”Det är remi!”
”Nej, jag vägrar!” protesterade 1528 och drämde ner sin
kung på samma schackruta igen.
”Jo, nu är det remi genom dragupprepning!” sa 1545
och schackade 1528 en sista gång, varvid samma position
uppstått tre gånger och därmed betydde att schackpartiet
slutat oavgjort, för annars skulle man ju kunna sitta och
göra samma drag i evighet.
”Fegis!!” röt 1528 och välte ner alla schackpjäser på
golvet.

*
Dexter och Tomas hade nu säkerställt att narkosen verkat
10 minuter. Men precis när Dexter skulle föra Benproteinboosten mot Max brutna tass, hördes ett nytt konstigt oväsen utanför, som fick Dexter att tappa sprutan.
Tomas och Dexter höll för öronen och skrek av rädsla.
När skulle det här få ett slut?
Dexter började längta hem …
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21. en tesked tårar

”kom igen nu, skynda dig!” sa Tomas och pekade på sprutan. ”Det kan inte vara någon större fara – autopiloten
sänker automatiskt farten när det behövs. Det finns ingen
anledning till oro.”
Dexter var fortfarande skakig och skärrad av det otäcka
ljudet utanför, men han valde att lita på Tomas.
Tomas var heller inte särskilt lugn, men han hade förstått
att det inte gick att ta sig framåt i livet om man var orolig
och nervös. Han gjorde därför sitt yttersta för att inte stressa
upp sig.
Dexter plockade upp sprutan och riktade den mot den
nedsövda musens högertass.
”Kom igen nu!” sa Tomas.
”Stressa mig inte!” flämtade Dexter.
Dexter koncentrerade sig som aldrig förr och kände hur
en svettdroppe rann nerför pannan, när han förde sprutan
mot Max tass.
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När Dexter injicerade morfars Benprotein-boost var det
som om hela hans varelse skakade på insidan.
Detta var nog bland det läskigaste han någonsin gjort.
Samtidigt som han inte ville skada Max, så var han ju
också rädd för sprutor. Även om det inte var Dexter som
fick sprutan nu, så var det ändå samma typ av rädsla.
Dexter tog ett djupt andetag och drog ut sprutan ur den
sovande musens tass.
”Bra jobbat Dexter!” sa Tomas lättat, utan att ta ögonen
från Max.
Dexter pustade ut och torkade svetten ur pannan.
Men när han skulle lägga tillbaka sprutan i lådan började
det tjuta och blinka, och en robotröst hördes:
”Desinficera eller kasta sprutan. Smittobärare får ej
placeras i lådan. Desinficera eller kasta …” och så fortsatte
robotrösten att tjata tills Dexter tog med sig sprutan.
Tjat, tjat … tänkte han.
Tomas lyfte försiktigt upp Max från golvet och Dexter
tryckte på knappen, varpå väggen åkte upp igen. Dexter
hade gärna velat bekanta sig ytterligare med alla uppfinningar i utrustningshallen, men det fick bli senare.
Glasfönstret stängdes och de gick nu med raska steg mot
kontrollrummet.

*
Ubu-Tutu betraktade sin synliga arm och försökte komma
på vad som hade hänt.
Motmedlet blandades med tårar innan jag fick det i
munnen, tänkte han och försökte minnas exakt vad kroppens

194

tårar innehöll. Han var tvungen att sätta sig och läsa vid sin
dator, för inte ens en världsledande forskare kan minnas
allting. Så här stod det:
”Det finns tre typer av tårar: 1) bastårar – som kroppen
använder för att fukta ögat 2) reflextårar – tårar som kommer
automatiskt när man utsätts för till exempel solljus eller får
något irriterande i ögat och 3) känslotårar – när man känner
sorg eller glädje.”
Ubu-Tutu klickade på stycket om känslotårar, där det stod:
”Känslomässiga tårar innehåller mer proteiner och hormoner än vanlig tårvätska och reflextårar.”
Ubu-Tutu hade hoppats att det bara skulle ha räckt med
att hämta några kilo gul lök, eftersom syran i skuren lök kan
framkalla tårar. Men när han förstod att de tårar man får när
man skalar lök är reflextårar, kom han genast på andra tankar.
Reflextårarna saknade ju vissa proteiner och hormoner som
känslotårarna innehöll!
Ubu-Tutu suckade och stängde av datorn.
Han satte sig med en skål i knät och försökte gråta känslotårar. Men hur mycket han än försökte så gick det inte.
Det verkade som om han förbrukat all sin gråt – det kom
inte en endaste liten tår.
Först tänkte han på sin familj.
Sedan tänkte han på hur eländigt han hade det.
Och sedan tänkte han på Svarthattarna som han ibland
tyckte synd som.
Sist men inte minst tänkte han på Kostroffs grymhet.
Men det gick inte att gråta på beställning.
Hur gjorde alla filmstjärnor egentligen när de grät? Det
såg ju så verkligt ut – de hade väl inte en lök gömd bakom
ryggen?
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Elsa och Manuela gjorde sig beredda att lämna Björnön och
skulle precis smyga sig ut i korridoren när Obelix började
skälla.
Den glada och lektokiga hunden hoppade runt och
småskällde i rummet. Han kände att någonting spännande
var på gång.
”Vi kan väl inte bara lämna Obelix så här?” sa Manuela.
”Vad menar du?” frågade Elsa.
”Men hur ska han klara sig?”
”Pappa tar ju hand om honom, det kommer inte gå någon
som helst nöd på Obelix”, sa Elsa och suckade.
Hon orkade inte med fler problem just nu. Hon ville
bara bort från denna fängelsehåla till grotta. Även om det
var ganska fint vid Örnnästet, kände Elsa så varje gång hon
tänkte på Dexter. Det skar till i hjärtat och hon fick nästan
svårt att andas.
Exakt hur det skulle gå med hennes våghalsiga plan

spelade ingen roll. Hon var ju TVUNGEN att göra någonting,
– ja, vad som helst.
Obelix slickade Elsas hand och gnydde.
”Nej, nej, Obelix, du får stanna här!” sa Elsa bestämt.
”Men han flög ju hit med oss?” utbrast Manuela, som hade
varit som en extra matte för Obelix under hela hans uppväxt.
Elsa spände ögonen i Manuela och sa med bestämd röst:
”Om han följer med, kommer han ju att avslöja oss med
sitt skällande hela tiden! Förstår du inte det?”
”Nej, nej, vi kan inte låsa in Obelix, då stannar jag hellre
här!” protesterade Manuela och råkade sätta sig på en av sina
fina sjalar från taxfree-butiken, som låg prydligt hopvikt på
sängen.
”Åh, nej, och jag som inte har något strykjärn här!!” gnällde hon. Manuela var en prydlig kvinna – oavsett om hon var
på Nordpolen eller mitt i djungeln så var det livsviktigt för
henne att alltid se bra ut.
”Kom nu!” sa Elsa och tog ett hårt grepp om Manuelas
hand.
”Sluta! Jag stannar här!” protesterade Manuela.
”Tyst, du väcker ju alla med ditt skrik!” viskade Elsa. ”Du
tjatar om en osynlig hund, men jag har en livs levande, synlig,
son som är på väg till Afrika med en köttätande apa i en ubåt!!”
Manuela rodnade om kinderna och skämdes.
Elsa hade ju faktiskt rätt.
Hon vek genast ihop sjalen, och gick mot dörren med sin
resväska.
Obelix gnydde oroligt.
”Såja, lille gubben, vi är snart tillbaka! Oroa dig inte”, sa
Manuela och pussade Obelix på nosen.
Men Obelix trängde sig på och ville ta sig ut. Den stackars
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Ubu-Tutu såg till slut ingen annan lösning än att återgå
till sin ursprungliga lök-plan, men det behövdes sannolikt
mer löktårar än känslomässiga tårar för att lyckas.
”Är du helt och hållet från vettet? Vem tror du att du är?”
gormade Kostroff när Ubu-Tutu ringde honom på interntelefonen.
”Vill du att jag ska lyckas, så måste du hjälpa mig
med löken. Du vill väl hinna få det klart före nyår så att
Clousette …”
Men mer behövde Ubu-Tutu inte säga förrän Kostroff
beordrade leverans av 10 kilo gul lök till laboratoriet.

*

”Det verkar vara två stora transportfartyg som låter däruppe”, sa Tomas och svepte in Max i en liten handduk från
kabyssen och la honom på bordet.
”Vi är nu i Stockholms skärgård och vattendjupet här är
inte mer än 20–30 meter, vilket innebär att jättebjässarna

ovanför oss kommer väldigt nära och därmed skapar detta
oväsen. Jag kan inte gå djupare, vi ligger just nu bara några
meter över havsbotten”, fortsatte Tomas och undersökte
noggrant kontrollpanelen för att säkerställa att allting var i
sin ordning.
”Är det Kostroffs lastfartyg?” frågade Dexter.
”Eh, jag vet inte … nej, det verkar vara färjor som går
mellan Sverige och Finland”, sa Tomas och pekade på
radarn. ”Ser du båtarna här borta?”
Tomas pekade på några gula prickar mellan två stora,
gröna klumpar, som han menade var Sverige och Finland.
”Ja, ja! Jag har hört från en klasskompis att de där färjorna är jätteroliga. Det finns massor av godis i en jättestor
affär och lekrum med bollhav”, utbrast Dexter exalterat och
viftade med armarna.
”Bollhav?” sa Tomas förvånat. ”Vad är det?”
Och medan Dexter efter bästa förmåga försökte förklara
för Tomas vad ett bollhav var för någonting, så vred Max
oroligt på sig och drömde att han blev jagad av en städrobot,
som var på väg att suga upp honom med sin dammsugare.
”Ja, och så kan man få en barndrink i baren med lysande
pinne. Det luktar surt om de vuxnas konstiga drinkar, men
man kan bara gå ner till dansgolvet så blir allt bra!” fortsatte
Dexter med största inlevelse.
Trots att Dexter inte själv åkt på den där båten, och
besökt godisaffären och hoppat i bollhavet, så var det precis
som om han hade gjort det hundratals gånger i sin fantasi.
”Vi är snart framme nu”, sa Tomas, som var ganska trött
på Dexters utförliga beskrivningar och därmed lättad över
att kunna meddela denna nyhet.
”Ja, och i Finland har de Mumindalen och badar bastu …”,
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hunden gnydde för kung och fosterland och vägrade att bli
inlåst.
”Nej, sluta! Du kan ju skada honom!” väste Manuela och
hindrade Elsa från att stänga dörren.
Målmedvetet drog Manuela fram sin skrynkliga sjal och
suckade djupt innan hon kastade in den i rummet bakom
Obelix.
”Nu!” sa hon, varpå Elsa stängde dörren och tittade
förvånat på Manuela.
”Du måste verkligen älska honom”, sa Elsa.
”Han är som en del av mig …”, snyftade Manuela.
Obelix sprang genast och hämtade Manuelas sjal, men
när han kom tillbaka, med viftande svans och förhoppningar om kramar och beröm, såg han till sin stora sorg att
dörren var stängd. Han var lurad!
Hans egen matte hade bedragit honom.
Obelix la sig ner med sjalen i munnen och hakan rakt
mot golvet, som hundar brukar göra när de sörjer. Djupet i
hans sorgsna ögon hade lätt kunnat inspirera vilken konstnär som helst och blivit föremål för en vacker oljemålning
– om han hade varit synlig, förstås …
Han sneglade på Manuelas sjal och kände sig ensammast
i hela världen.

*

fortsatte Dexter men stelnade plötsligt till. Det var som om
någon väckt honom ur en dröm:
”VAD? Är vi framme?? … i Stockholm? Är det sant?”
Dexter kunde inte tro sina öron.
Tomas nickade belåtet.
Max vred på sig igen. I drömmen hade han precis lyckats
smita undan städroboten och gömt sig i ett köksskåp.
Dexter gav Tomas en stor kram och jublade.
ÄNTLIGEN var de framme!!

hade inneburit 200 teskedar tårar, vilket i sin tur hade krävt
10 000 lökar.
Det sved något fruktansvärt i hans osynliga ögon och han
ville egentligen bara slänga ifrån sig skalkniven och lämna
allting, men vad gjorde man inte för vetenskapen …

*
Ubu-Tutu hade fått sin lökleverans och i det underjordiska
laboratoriet pågick just nu en minst sagt udda aktivitet.
Om någon utifrån hade kunnat se detta skulle det sannolikt ha varit en skräckupplevelse, för det var som taget ur
en rysare. Det enda man kunde se var nämligen Ubu-Tutus
högerarm, som med skalkniven i högsta hugg skar lökar
som kom svävande fritt i luften.
Ubu-Tutu satt på en pall framför två hinkar och en 10
kilos säck med gul lök bredvid sig.
Skalet la han i ena hinken och den skalade löken i den
andra. Allteftersom tårarna rann nerför kinderna torkade
han dem varsamt med en bomullstuss som han förvarade i
ett glas. Allt var uträknat in i minsta detalj.
10 kilo lök innebar cirka 50 lökar, och om varje lök gav
Ubu-Tutu tårdroppar motsvarande 0,1 ml, så gav 50 lökar 5
ml tårar, vilket inte var mer än en tesked, men med största
sannolikhet tillräckligt för att han skulle kunna genomföra
sitt experiment.
Han var glad att det inte krävdes 1 liter tårar, för det
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