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KLASSIKER

Den här berättelsen utspelar sig för länge 
sedan, när Calsån bara var fem år gammal. 
Den här dagen ska han göra en utfl ykt till 
stora vägen. Hans mamma har gjort en 
pappers cigarett åt honom, så han känner 
sig ganska stor och tuff.

Calsån ser hur de andra 
12-åringarna håller fast 
en pojke och slår honom i 
ansiktet.
-Det gör väl inte ont va? 
skrattar den ena, samtidigt 
som han drar pojken i 
huvudet.
-Vi har dragit honom 
ganska lång nu, säger den 
andra och fl inar.
-Det verkar som att de slår 
alla som är mindre än tolv 
år, tänker Calsån.

När de släpper pojken så springer 
han gråtande därifrån och ropar 
på mamma. Då vänder de sig mot 
Calsån.
-Tror du på att han är tolv år? 
frågar den ena.
-Nej, svarar den andra.
-Det är jag visst! menar Calsån 
bestämt.

Vid stora vägen står ett gäng stöddiga 
12-åringar. En av dem lyfter Calsån i 
kragen och börjar mucka gräl.
-Hur gammal är du? frågar han hotfullt. 
Calsån blir alldeles förskräckt.
-Tolv år, piper Calsån fram. Om han ljuger 
så kanske de låter honom vara, tänker han.

12-åringarna tror inte på Calsån, utan 
börjar slå honom. De trycker honom i 
marken så han blir alldeles tillplattad.
-Jag vill inte vara så här platt och tjock, 
Buuhu! tjuter Calsån. Men 12-åringarna 
bara skrattar.

När 12-åringarna 
släppt taget om 
honom blir Calsån 
arg och tänker ge 
igen.
-Nu ska ni få! 
skräms han. Då 
skrattar 12-åring-
arna så de kiknar. 
-Ha ha, han tror att 
han kan slå oss!



Men de vet inte att Calsån kan trolla. Han förvandlar 
sig så han blir jättestor och stark. Nu kan han själv 
klämma till 12-åringarna så de blir platta som pann-
kakor.
-Buhu! Han var ju stark, snyftar 12-åringarna.

12-åringarna skyndar sig hem till mamma. Calsån 
skrattar gott och blir liten igen.

Hemma 
berättar 
12-åringarna 
för sin 
mamma vad 
som har hänt.
-Pojken 
gjorde oss 
så här små, 
säger de. Slå 
honom!
-Ja, nu 
ska jag slå 
honom, lovar 
mamman 
upprörd.

Mamman beger sig till stora vägen, där hon 
möter Calsån.
-Nu du, pojke! skräms hon medan hon närmar 
sig med bestämda steg. Men Calsån blir inte 
alls rädd för mamman.

Även fast han är så liten är han stark nog att klå 
upp mamman innan hon hinner lyfta ett fi nger.
-Aj! Hjälp! Sluta Sluta! Mina kläder! utbrister 
hon förskräckt medan Calsån river hennes kläder i 
småbitar.
-Ha ha ha! skrattar Calsån.

-Blä!


