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ÄLVSKOLAN

Lärare: monsieur Hallonmousse

Han gillar: prydliga handstilar, 

fjärilskådning, campa i naturen 

och magi.

09.00 Lektion 1 – vifta med trollspö

10.30 Rast – kokosmjölk och 

             ekologiska muffins med glasyr

Kapitel
TVÅ
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11.00 Lektion 2 – dans
12.30 Lunch – smörblomssoppa med            ekollonpannkakor 

14.00 Lektion 3 – blomsterkransar16.00 Slut för i dag

Jag var lite nervös kvällen innan jag 

skulle till älvskolan. Jag tror att Rosa Kanin 

också var det. Jag vet alltid när Rosa Kanin 

är nervös eller uppspelt, eftersom han 

alltid skruvar på sig om nätterna. Och han 

skruvade på sig hela tiden den natten, så jag 

knappt fick någon sömn alls.

Det var därför jag var så trött 

morgonen därpå när mamma kom in för att 

väcka mig.



”Kom nu, Isadora, upp och hoppa!” sa 

hon. ”Det är snart dags att gå till älvskolan. 

Jag känner på mig att du kommer att älska den!”

Hon ledde mig nedför trappan till 

nedervåningen, till mitt morgonbad.

I trädgårdsdammen.

Mamma älskar att bada bland näckros-

bladen i dammen, och hon tycker att vi 

också ska göra det.



”Det är så stärkande att vara ett med 

naturen!”

Själv föredrar jag när pappa badar mig. Det 

är inte lika … kallt. När pappa badar mig släcker 

han alla lysen och tänder massor av levande 

ljus. Det är väldigt mysigt. Ibland gör han så att 

skuggfigurer dansar runt på väggarna också. 

Det bästa jag vet är när pappa badar mig.



Älvskolan låg uppe på toppen av en kulle, 

som var full av blommor. Den såg ut som 

en jättestor dekorerad muffins med fönster 

och dörrar. Och det puffade ut glitter ur det 

stora, blanka körsbäret på toppen.

”Visst är den underbar!” sa mamma. 

Och så gav hon mig en puss på kinden och 

fladdrade iväg.

Jag stod kvar och blickade upp mot 



Älv- 
skolan



skolan medan jag höll Rosa Kanin i tassen. 

Han ville att jag skulle hålla honom i 

tassen, eftersom allt var så nytt och lite 

läskigt.

Min lärare hette monsieur 

Hallonmousse. Han hade rosa hår, som såg 

lite ut som glasyren på en älvmuffins.
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”God morgon, elever”, sa han. ”I dag 

ska vi lära oss hur man använder 

ett trollspö!”

Jag hade alltid velat ha ett 

alldeles eget trollspö. Plötsligt 

insåg jag att älvskolan var 

något för mig! För vem vill 

inte ha ett glittrigt trollspö 

som man kan uppfylla 

önskningar med?

”Vi kommer att trolla fram underbara 

saker”, sa monsieur Hallonmousse. ”Allt ni 

behöver göra är att vifta med spöet och 

föreställa er sakerna. Ni kommer att klara 

det utan problem!” 

Han gav alla ett glittrigt silvertrollspö. 



Med en gång började alla älvorna att 

vifta med sina spön i luften. 

Trevliga saker började dyka upp här 

och var i klassrummet. Små kattungar, 

jättestora skålar med glass, randiga godis-

klubbor, jättehöga födelsedagstårtor, 
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färskpressad lemonad …

”Vad ska vi önska oss, Rosa Kanin?” 

frågade jag. Rosa Kanin hoppade upp och 

ner bredvid mig. 

”Morotstårta!” sa jag. ”Vilken bra idé.”

Jag föreställde mig en jättestor tårta, 
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som var flera våningar hög. Den var täckt 

med fluffig smörkräm och dekorerad med 

små morötter av marsipan.

Jag viftade med trollspöet. SVISCH! 
En enda morot dök upp från ingenstans 

mitt i luften, föll ner och rullade iväg över 

golvet. Jag rynkade pannan. ”Det var inte 

det där jag hade tänkt mig”, sa jag.

Jag blundade och tänkte på 

tårtan igen. Jag kunde se den 

klart och tydligt. Jag visste 

exakt hur den skulle se ut. 

Den hade fem lager och en 

liten kanin av marsipan på 

toppen.

Jag viftade med 



trollspöet igen.

SVISCH!
Men det kom fortfarande ingen tårta. 

Istället började moroten växa. Den rullade 

runt på golvet, och blev större och större för 

varje sekund som gick.
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”Ojdå”, sa jag till Rosa Kanin. Jag 

tittade efter monsieur Hallonmousse, men 

han var upptagen med att provsmaka en 

älvas tårta på andra sidan rummet.

Moroten var JÄTTESTOR nu.

”Sluta växa!” sa jag till den. ”Sluta!”

Men moroten slutade inte. Den 

fortsatte bara att bli större och större och 

större.

”Monsieur Hallonmousse!” ropade 

jag. Men han kunde inte höra mig över de 

snattrande älvorna. 

Jag stirrade på den gigantiska moroten. 

Ett par älvor i närheten hade lagt märke till 

den. De pekade mot den, och skrattade.

Det var pinsamt.
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Jag riktade snabbt trollspöet mot 

moroten igen. Det hördes ett SVISCH och 

sedan kom en ström av gnistor. 

Sluta växa! tänkte jag. Bli en fin tårta.

Moroten slutade växa.

Men den blev inte en fin tårta. Istället 

växte ett par svarta fladdermusvingar ut 

ur den, och så började den flaxa sig upp i 

luften.

”MONSIEUR 
HALLLONNNN 

MOOOOUUU 
UUSSSEEEEE!!!”

vrålade jag.
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Äntligen vände han sig om. Precis 

i tid för att se den gigantiska moroten susa 

runt i klassrummet. Den kraschade in i vägg 

efter vägg, och förstörde allt som stod i 

dess väg. Tårtor och lemonad exploderade 

överallt, och stänkte upp på väggarna och 

vällde ut över hela golvet.

”TA SKYDD!” ropade monsieur 

Hallonmousse, som i nästa sekund hoppade 

in under sin kateder, som stod längst fram i 

klassrummet.

Resten av älvorna gjorde likadant, och 

dök också in under sina bänkar. 

Jag kröp ihop under min, och hörde hur 

det smällde och brakade ovanför mitt huvud.

Allt är mitt fel! tänkte jag, och    
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sträckte ut handen efter Rosa Kanins tass.

Men Rosa Kanins tass var inte där. Och 

inte Rosa Kanin heller.
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