
Flickan och de tre gåtorna
av: Emmanuella Petersson, klass 5, Lidhultsskolan

För länge sedan fanns det troll, speciellt i de allra mörkaste skogarna i
Småland.Trollen höll oftast till i stora klippberg, men det hände under molniga dagar att de
tog sig till husen där människorna bodde. Trollen tålde inte solen utan förvandlades till sten
om de skulle träffas av solens strålar.

En dag när jag var ensam hemma, för att mamma och pappa skulle till torget och
köpa mjölk, hände det något konstigt. Det kändes som att hela marken började skaka men
när jag kollade ut genom fönstret såg jag inget. Jag gick tillbaka till mitt rum och fortsatte
att leka med min docka. Det var då jag kände det igen. Hela marken, ja hela huset,
började skaka ännu häftigare och ännu värre än första gången. Det skakade så mycket så
min säng välte omkull. Jag fick hålla mig fast i byrån för att inte själv ramla.

När skakandet hade lagt sig blev jag direkt nyfiken och undrade var det var som
hade orsakat skakningarna. Jag minns att mamma hade berättat om trollen som brukade
komma för att stjäla mat men jag trodde henne inte. Mamma hade även berättat att troll
brukade kasta sten mot människor byar. När jag gick ut genom dörren var det första jag
såg en stor sten precis utanför ingången. Därefter såg jag något obehagligt. Det var en
svans som försvann bakom den stora stenen. Det kunde väl inte vara ett troll, sådana
fanns ju inte i verkligheten, bara i sagor. Men Jag var tvungen att se efter var det var, så
jag sprang efter med min docka i famnen.

När jag sprang åt det hållet som svansen hade försvunnit såg jag bara en massa
stora stenar. Bland dessa stenar var det speciellt en sten som drog till sig min blick.
Stenen var mycket större än vår lilla stuga med ett kök och två sovrum, och då kanske ni
kan ana hur stor stenen var. Inte förrän nu hann rädslan ikapp mig, tänk om det fanns
troll.Tänk om de bodde där inne och bara väntade där inne på mig, och tänk om de ville
äta mig. Hur rädd jag än var, var jag tvungen att kolla var svansen hade tagit vägen.

Jag tog ett djupt andetag och smög mig fram till stenen och kikade in genom en liten
glipa mellan stenen och berget. Där inne såg jag någonting som fick mig att tappa andan.
Först såg jag bara en massa ben som dansade över golvet. Sedan såg jag mer och mer.
Jag såg smyckena som trollen hade på benen och jag såg  även ansiktena på minst ett
tiotal troll som dansade, åt, sjöng och spelade instrument där inne. Det trollet som min
blick fastnade på var det största trollet. Han hade en gigantisk näsa och armarna, öronen
och benen var fulla med stora och glittriga smycken.

Pappa hade berättat hur farliga troll var och att man skulle akta sig och absolut inte
lita på dem. De sades vara sluga och försökte alltid att lura en. Ändå smög jag mig
försiktig in genom ett hål jag hittade på baksidan av stenbumlingen När jag kom in slog en
förfärlig stank mig i ansiktet, det luktade mögel och svett. Inget troll hade hunnit se mig där
jag stod i mitt hörn längst bak i bergasalen.

Precis då hände det som inte fick hända. Det stora trollet, med den stora näsan och
de smyckes beklädda kroppsdelarna, fick syn på mig och skrek något otydligt och musiken
och sången avbröts tvärt. Det kändes som att jag hade gjutits fast i golvet. Alla trolls



blickar vändes mot mig och min docka. Det stora trollet gick med klumpiga steg fram till
mig och slet min docka ur famnen på mig. Han slet så hårt så huvudet släppte ifrån
dockans kropp. Trollet höll upp dockan och började skratta. Hans skratt fyllde hela salen
och en efter en stämde de övriga trollen in i skratt. Jag förstod inte vad som var så roligt.

Musiken och sången brast ut igen och det stora trollet tog tag i min arm. Jag gjorde
inget motstånd för det kändes som att all min kraft hade försvunnit ur mig. Trollet började
skrika något om att koka upp vatten och hämta tallrikar. Trollet släpade med mig till en
ännu större sal och där inne hade trollen samlat sig runt en stor gryta och i grytan såg jag
hur det puttrade. Det stora trollet sa att han skulle ställa tre frågor och därefter skulle jag
svara på dem. Hade jag rätt på alla skulle de låta mig gå, men hade jag fel på bara en
endaste, skulle de kasta mig i grytan. Jag svalde hårt och accepterade uppdraget.

Trollet började fundera och efter en stund ställde han första frågan.”Vad är det som
går och går men aldrig kommer fram?” frågade han med hög röst. Jag behövde inte ens
tänka. “Klockan”, svarade jag. Trollet muttrade att jag hade rätt och fortsatte med nästa
gåta. “Vilken råtta äter inte ost?” frågade trollet. Den var lite klurigare och jag behövde
tänka lite längre på den än på den första frågan. “Kan det vara kloakråttan”, tänkte jag tyst
för mig själv, “nej, det vore för enkelt”. Efter en stund stod det klart för mig vad svaret var.
“Dammråttan”, svarade jag självsäkert och trollet muttrade ännu en gång över att jag hade
haft rätt och ställde den sista frågan. “Vad är det som tillhör dig men din kamrater
använder mer än vad du gör?”

Mamma och pappa brukade ställa gåtor till mig på kvällarna innan jag skulle gå och
lägga mig. Detta var en av de senaste gåtorna mamma ställt till mig. Jag vände mig mot
trollet och tittade in i hans små, svarta ögon. Jag anade skräcken hos honom över att
förlora sin mat. Hånfullt log jag mot honom och sa att jag visste vad svaret var. “Ditt namn”,
svarade jag med säkert tonfall.

I samma sekund som jag uttalade svaret, föll taket ner i grottan och solens strålar
träffade alla trollen. Trollen förvandlades till sten. Jag vet inte om det var magi eller en ren
tillfällighet, men jag såg min chans och sprang ut från grottan det fortaste jag kunde. Jag
slutade inte att springa förrän jag var hemma med låsta dörrar och låg säkert gömd under
mitt täcke. Ingen kommer någonsin att tro på det här.


