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KLASSIKER

I morgon fyller Calsån år. Förberedel-
serna inför den stora dagen pågår för 
fullt. Calsåns pappa slår in en röd racer-
bil som Calsån ska få. Calsåns mamma 
hämtar sax, tejp och snöre till det stora 
paketet.

Joel har en hel hög med grejer som han 
ska slå in och ge till Calsån: En spiklåda, 
en motordriven tång, och en kombinerad 
hammare, skruvmejsel och såg som också 
drivs med motor. Med dem kommer det gå 
mycket lättare för Calsån att snickra. 

Sedan öppnar Calsån sina paket, och han 
börjar med Saras.
-En blommig kepa! utbrister Calsån. och pro-

var den. Då upptäcker 
han att Sara även lagt ett 
paket cigaretter i kepsen 
och blir jätteglad.
-Du kan ju måla den röd 
om du vill, säger Sara.

Nästa morgon samlas alla 
kring matbordet hemma 
hos Calsån. De äter tårta 
och sjunger Calsåns egen 
födelsedagssång:
-Här kommer Calsån, han 
är glad. Han är ju jätte jät-
teglad. Han har ju födelse-
dag idag…
Joel balanserar besticken 
på huvudet.

Sara håller på att slå in en blommig keps 
som hon ska ge till Calsån.
-Då blir han säkert glad, tror hon.

Busslärn har ett sjå med att slå in sin 
present till Calsån: en hel buss!

Calsån fortsätter 
med paketet från 
sina föräldrar.
-En racerbil! Calsån 
blir överlycklig.

-Vilka häftiga grejer, säger 
Calsån när han öppnat alla 
paket som han fått från Joel.

Han sparar det största 
paketet till sist.
-Titta en buss! Calsån tror 
knappt sina ögon.



Senare på dagen vill Calsån prova sin nya racerbil. Han beger sig till ett racerlopp 
som visst skulle gå av stapeln idag bara en bit bort. Joel vill följa med, men 
Calsån säger bestämt nej. På racerbanan ser Calsån de andra deltagarna. De har 
alla mycket större och fränare racerbilar 
än Calsån. Bilen framför honom är 
utrustad med hela fem avgasrör! 
Hur ska det här gå?

Stelis ser sammanbiten 
ut när han stäler sig på 
prispallen nedanför Calsån. 
På tredje plats kom Flåsis. 
Han heter så eftersom att 
han alltid blir så andfådd 
efter att han ansträngt sig i 
tävlingarna.

När Calsån 
 kommer hem 
igen så provkör 
han sin nya buss. Han 
trycker gasen i botten 
och sladdar och slirar 
så bussen river upp 
ett stort dammoln. 
Bussen för ett sånt 
oväsen att Joel, 
som står bredvid 
och tittar på, tror 
att det åskar.

Calsån testar bromsarna och tvärnitar så 
att bussen nästan håller på att välta. När 
Calsån sitter vid ratten får man alltid 
räkna med en häftig åktur.

Så börjar ned räkningen till start. 
-Ett två tre…

-…Kör! Där går startskottet och bilarna vrålar iväg i raketfart. 
Trots sin lilla bil drar Calsån snart ifrån de andra deltagarna.

Och Calsån vinner loppet!
-Segrare Calsån! ropas det ut i högtalarna.
Calsån vinner en medalj, en stor guldpokal 
full med pengar, och en skinande staty som 
föreställer honom själv. Killen som hade fem 
avgasrör på sin bil heter Stelis, och han får 
nöja sig med andra plats. 



När alla brädor är på plats går Calsån och 
Joel och hämtar fönsterskivor och röd 
målarfärg.

De sätter in fönstren och sedan målar 
Calsån hela kojan.
-Vilken fi n koja det blir, säger Joel.

Snart är kojan klar. Calsån och Joel testar 
att gå in. Det blev en jättefi n koja. Vilken 
lyckad födelsedag Calsån fi ck. Nu är 
berättelsen slut.
-Hej då! ropar Joel ut genom fönstret.
-Blä! utbrister Calsån inifrån kojan.

Efter bussturen så vill Calsån bygga 
en koja med hjälp av sina nya verk-
tyg. Det tycker Joel ska bli skojigt.

-Vilka bra grejer jag fi ck av dig, säger Calsån medan han hamrar 
på kojan .
-Vad bra att du tyckte om dem! säger Joel nöjt. Han hoppar upp 
och ner och blir alldeles uppspelt av kojbygget.


