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-Dammi Dammi, 
vet inte var vi är!

Calsån är ute och går. Han visslar på sin 
signaturmelodi. Plötsligt får han syn på ett 
hus. Vem bor där tro? Han går in för att 
undersöka saken.

Där inne ser han 91:an sitta ned vid 
köksbordet. 91:an märker först inte att 
någon kommit och hälsat på.
-Öh! säger Calsån. 91:an vänder sig 
förvånad om och upptäcker Calsån 
som står där och ser tuff ut i dörr-
öppningen.

91:ans mamma kommer fram och ber 
Calsån att presentera sig.
-Vad heter ni?  frågar hon artigt.
-Öh! Calsån, öh! svarar han. 91:ans 
storasyster tycker att Calsån verkar 
vara en jättetuff kille. Hon blir lite 
blyg och viskar till 91:an:
-Är han tuff?



Calsån tar med 91:an på en tur i sin bil. Han trycker gasen i botten 
så att bilen drar iväg med en hisnande fart.
-Ääää vad fort det går! ropar 91:an förskräckt 

från baksätet. Calsån räcker 
honom ett säkerhetsbälte. 

När 91:an har spänt fast 
sig så blir han lite 

lugnare.

Calsån vill visa 91:an hur 
han bor, och kör till sin 
underjordiska koja. När de 
klättrat nedför den långa 
stegen frågar 91:an:
-Var är vi någonstans?
-I underjorden, svarar 
Calsån

Sedan går de till affären för att handla. Där inne står Susilia med 
en stor chokladask i handen. Kassörskan har precis lämnat kassan 
för en liten stund, och det verkar 
som att Susilia tänker passa på 
att knycka den dyra chokladen. 

Vilken tur att Calsån kommer 
in i affären just då. Han lägger 
tillbaka chokladasken på 
hyllan, och förklarar för Susilia 
att hon inte får knycka sådär.

Lite senare blir 91:an ännu mer 
förvånad när Calsån kommer 
gående med armarna utsträckta 
rakt framför sig, och ögonen helt 
stängda. Han går ju i sömnen!

-BLÄ! skriker Calsån, det 
högsta han bara kan, för nu är 
berättelsen slut.

Susilia blir ledsen och börjar 
gråta när hon inte får någon 
choklad. 91:an står förvånad 
och ser på alltihop. Han tycker 
nog att Calsån är duktig på 
mycket.


