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KAPITEL 1 

Tro det eller ej, men det är jag igen. Jesper! Och jag bara måste få berätta för någon om vad 
som hände på mitt sommarlov innan jag spricker. Vill du lyssna? Bra! Okej, så här var det. 
Det var sista dagen i skolan och….. Vänta! Du kanske inte vet vem jag är? Då är det kanske 
bäst att jag berättar lite om mig själv innan vi börjar.
Jag heter alltså Jesper, och är elva år. Snart tolv. Och jag är en ganska vanlig kille på alla sätt 
och vis. Jag tror på Gud, och jag har en tjej som heter Sara. Aldrig har jag varit så förälskad 
som i henne, och jag måste erkänna att det är en mysig känsla. Vi blev tillsammans när vi var 
på läger med kyrkans juniorer för en månad, två veckor och fyra dagar sedan. Och några 
timmar, jag vet faktiskt inte riktigt hur många. Fast det är en helt annan historia. Men jag kan 
ju berätta att hon är jättegullig och en urbra kramare. Och pussare också för den delen. Men 
det är lite svårt det där med tjejer, precis som med Gud. När man lär känna dom, och tror att 
man börjar förstå hur dom fungerar och tänker och så, då förstår man plötsligt att man inte 
förstår någonting. Förstår ni? 
Nåväl, de andra i gänget heter Benke, Malin och Ali. Benke och jag har varit kompisar länge, 
och det har Sara och Malin också, så man får väl kalla Ali för nykomlingen i gänget. Men det 
känns faktiskt inte så, för han har redan blivit en av oss, och det känns som vi varit vänner 
sedan länge.
Jag bor i en helt vanlig liten stad med min familj. Mamma Maria, pappa Johan och lillasyster 
Emma. Mina föräldrar är helt okej, och det är syrran också. Fast de kan gå mig på nerverna 
ibland. Men det gör ingenting för jag älskar dom ändå. Och så mormor förstås. Maj-Britt heter 
hon, och hon är världens bästa mormor. Henne kan man alltid prata med, om både enkla och 
svåra saker. Dessutom är hon väldigt klok. Hon tror också på Gud förresten. Vi pratar om det 
ibland,och hon lär mig alltid nya saker. Det gör Micke och Gunnel också. Micke är vår ledare 
på kyrkans juniorer, och Gunnel är präst.

Men det är inte så mycket de andra som det jag har att berätta handlar om, utan om vårt lilla 
gäng. Och en sommar. Och ett gammalt hus som ingen brytt sig om på länge. Och om 
mystiska saker. Och om Gud, och hans sätt att prata med oss. Om han nu pratar med oss 
människor, eller om det bara är inbillning. Eller så säger Gud oss saker hela tiden, ger oss en 
massa tecken, men eftersom vi inte förväntar oss några tecken så ser vi dom inte. Eller om en 
sak händer, som är en slump, så ser man en massa andra saker för att man så gärna vill. Eller 
så ville Gud helt enkelt vara med oss så här i början på sommarlovet, och berätta något väldigt 
fint och viktigt.
Börjar det här bli krångligt? Vänta bara, det är bara början.
Men jag tror jag gör så att jag berättar vad jag har att berätta. Rakt upp och ner. Precis som det 
var, eller i alla fall som jag upplevde det. Så får du själv välja om du vill tro på det eller inte. 
Och känns det bättre så kan du ju komma på en massa naturliga förklaringar till det som 
hände. Eller så tror du som jag. Att Gud ibland faktiskt leker skattjakt med oss.
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KAPITEL 2 

Så blev det då äntligen sommar. Våren hade varit kall och seg, men idag sken solen och 
värmen spred sig i kroppen. Och sommaren kunde inte ha valt en bättre dag att komma på för 
vi var alla samlade i kyrkan för skolavslutning, och framför oss låg ett oändligt långt 
sommarlov. Så kändes det i alla fall. För jag visste ju inte allt som skulle hända, och hade 
ingen aning om hur kort det skulle kännas när det väl var över.

 Sakta fylldes kyrkan av elever, hela mellanstadiet på vår skola skulle knökas in, och alla var 
vi somrigt finklädda och hade vattenkammat hår. Ja, vi killar då. Tjejerna hade blommor i 
håret och var faktiskt riktigt söta, och sötast av de alla var Sara. Min tjej. Det där kändes bra 
att säga. Min tjej. För det är hon faktiskt.
”Ska vi sitta här?” undrade Sara och öppnade dörren till en av kyrkbänkarna ganska långt 
fram i kyrkan.
”Visst!” sa jag och gick längst in i bänken och satte mig ner. Sara kom efter, och sedan fyllde 
Malin och Ali på. När vi alla satt oss ner upptäckte jag att Benke inte var med.
”Var är Benke?” frågade jag förvånat. Ali ryckte på axlarna och tittade sig omkring i kyrkan 
där de flesta nu satt sig på sina platser.
”Jag har inte sett honom idag.” sa Malin. ”Men han kommer väl, antar jag”
Benke var i och för sig inte känd för att vara morgonpigg, men han skulle väl inte missa en 
skolavslutning? Nåväl, han dyker väl upp förr eller senare, tänkte jag medan rektorn gick fram 
till mikrofonen.
”Ssschhhh!” sade han och fick så småningom kyrkan att tystna.
”Välkomna till vår skolavslutning. Vi börjar med att sjunga ”Den blomstertid nu kommer”, 
nummer 199 i era psalmböcker.”
Orgeln började spela, och det var vackert. Alla sjöng med och jag lade märke till att solen som 
lös in genom kyrkfönstren bildade fläckar i alla de färger på golvet. Det kändes högtidligt.
 När psalmen var slut gick Gunnel fram till mikrofonen. Gunnel är präst, och jag känner 
henne ganska bra från Kyrkans juniorer där jag är med. Hon öppnade munnen och skulle 
precis säga någonting när dörrarna längst ner i kyrkan öppnades och Benke stormade in. 
Precis innanför dörrarna insåg Benke att han klampat rakt in och blev som förstelnad. Alla 
vände sig om för att se vad det var för ljud, och några spridda fnissningar hördes. Benke blev 
nu ordentligt röd i ansiktet, och bättre blev det inte av att Gunnel sa:
 ”Kom in, Bengt-Åke. Bättre sent än aldrig.”
Nu började alla skratta högt, för det där med vad Benke hette egentligen var det inte många 
som visste, och det var inget Benke var speciellt stolt över. Tvärtom tyckte han att Bengt-Åke 
var ett löjligt namn, och det var i stort sätt bara hans föräldrar som kallade honom det. Malin 
öppnade dörren till vår bänk, och det fick Benke att röra på sig igen. Med snabba steg gick 
han beslutsamt fram och satte sig hos oss och stängde dörren. 
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 Gunnel började prata, men jag kunde inte koncentrera mig på vad hon sa för Benke började 
ljudlöst bilda ord med överdrivna munrörelser medan han i knähöjd viftade med händerna. Vi 
satt i var sin ända av bänken, med Sara, Malin och Ali mellan oss, så att viska gick ju inte. 
Men jag bara skakade på huvudet och såg frågande ut, för det gick inte att tyda vad Benke 
försökte säga. Han suckade uppgivet, men sedan fick han en idé. Ivrigt viskade han något i 
Alis öra, och fick sedan viska en gång till när Ali såg ut som ett levande frågetecken. Så sken 
Ali upp och viskade till Malin, som viskade till Sara som slutligen viskade till mig. 
 ”Det är en munk i soppskålen?” viskade jag frågande tillbaka till Sara som nickade tvivlande. 
Jag fattade ingenting. Vilken munk? Och vilken soppskål? Och vad gjorde munken där? Jag 
tittade frågande på Benke, och detta fick honom att tappa tålamodet. Sakta började han maka 
på sig så att han hamnade i Alis knä. Han fick en sneglande blick från Gunnel, så han 
stannade i Alis knä och lyckades dessutom se ut som om han lyssnade intresserat. När Gunnel 
såg åt ett annat håll började han maka på sig igen tills han trängde sig ner mellan Sara och 
mig.
”Vad håller du på med? Och vad är det för munk som är i soppskålen?” viskade jag.
”Jag sa: Det är något skumt i prästgården!” viskade han med ena mungipan.
”Skumt? Vaddå skumt?” undrade jag.
”Sschhh!” viskade Benke. ”Jag berättar sedan.”

 När vi kom ut ut kyrkan drog Benke oss till sidan, in mot kyrkmuren.
”Vad var det du yrade om inne i kyrkan?” frågade jag nyfiket. Benke tittade sig omkring, och 
sade sedan tyst:
”Det är något skumt i prästgården!”
”Vad menar du?” frågade Ali.
”Det lyser där om nätterna. Och det är inte som det är tänt i taket eller så, utan som ljus från 
ett stearinljus.”
”Men det bor ju ingen där. Det har det ju inte gjort på massor av år!” utbrast Sara.
”Just det! sa Benke triumferande.
”Men hur vet du det? Du är väl inte ute och springer om nätterna?” frågade jag.
”Nä, men igår kväll körde pappa och jag förbi där på vägen hem från min faster som fyllde år. 
Och det var då jag såg det.”
”Att det lyste i den gamla prästgården?” frågade Malin tvivlande. Benke nickade.
”Då måste vi dit och undersöka.” sa jag.
”Självklart” sa Benke.
”Men tänk om det spökar där då!” utbrast Sara och ryste till trots sommarvärmen.
”Häftigt!” sa jag och Benke i munnen på varandra.
”Jag vägrar i alla fall.” sa Sara, och Malin nickade medhållande.
”Lägg av! Det finns ju inga spöken.” sa jag.
”Jag håller med Sara. Aldrig att ni får ut mig dit mitt i natten.” sa Malin.
”Ni slipper. Då gör vi det själv.” sa Benke. ”Är du med Ali?” 
”Jag tycker vi åker dit allihop, fast mitt på dagen. Nu i eftermiddag. Så kan vi göra en första 
koll när det inte är så läskigt.”
Det var en genialisk idé. För ärligt talat kände jag inte för att cykla hela vägen ut till 
prästgården där det inte finns något ljus på vägarna och undersöka ett gammalt hus mitt i 
natten.
”Bra idé!” sa jag. ”Är alla med?”
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Alla nickade.
”Bra, då ses vi på skolgården klockan fem!” sa Benke.
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KAPITEL 3 

 Klockan var väl ungefär kvart över fem när landsvägen som vi cyklade på svängde runt en 
skogsdunge och vi kunde se den gamla prästgården.
”Där ligger det gamla rucklet!” utbrast Benke och pekade.
”Det ser inte särskilt spökigt ut.” sa Ali.
”Nu nej, men du skulle ha sett det i natt, med det levande ljuset som gick mellan rummen.”
”Ljus kan inte gå.” påpekade Malin näsvist.
Benke suckade, men brydde sig inte om att svara.
Huset var brett och två våningar högt. Jag tyckte det såg ut som en liten herrgård, och det 
hade nog varit fint en gång i tiden. Men nu såg det ganska förfallet ut med fönsterluckor som 
hängde på sned och på flera ställen hade takpannorna ramlat av taket. Ali hade rätt. Det såg 
inte alls särskilt spökigt ut, snarare sorgset på något sätt. Som om det var ledset för att ingen 
hade brytt sig om det på så länge.
 Vi cyklade in genom grinden och uppför grusgången som ledde till framdörren. Där ställde vi 
cyklarna och såg på varandra.
”Ska vi gå in?” frågade jag.
”Borde vi inte knacka först?” undrade Sara.
”Det bor ju ingen där!” utbrast Benke som om det var det dummaste han hört.
”Jaså?” sa Malin. ”Du sa ju själv att någon använde levande ljus därinne i natt.”
Benke tystnade, och såg för första gången lite osäker ut.
”Okej, jag knackar på.” sa jag och gick uppför trappstegen. Med knogarna knackade jag lätt 
på den stora ekdörren, och tog snabbt stegen ner för trappen igen och ställde mig med de 
andra. Vi lyssnade spänt, men det enda vi kunde höra var syrsorna som spelade i gräset.
”Du måste knacka hårdare.” sa Malin.
”Knacka själv!” sa jag, för jag ville inte utmana ödet en gång till. Tänk om dörren slås upp 
och en galen yxmördare rusar ut och gör fläskfilé av oss. Då vill inte jag stå främst.
”Okej.” sa Malin och gick sakta upp till dörren. Hon drog ett djupt andetag och bankade sedan 
hårt på dörren med handen knuten. Inget svar den här gången heller. Hon vände sig om och 
tittade frågande på oss.
”Känn om dörren är öppen.” föreslog Ali. Malin vände sig om igen och kände på handtaget. 
Det hördes ett gnisslande ljud, men dörren var låst.
”Vad gör vi nu?” undrade Sara.
”Vi går på upptäcktsfärd runt huset, och försöker hitta en väg in.” föreslog Malin.

Vi gick flera varv runt huset och kände på alla fönster och dörrar, men ingenstans kunde vi ta 
oss in. Jag tröttnade först.
”Kom igen nu, det är inte lönt att leta längre.”
”Vänta lite. Bara en stund till.” sa Benke och hoppade ner från en stupränna som han hade 
klättrat upp i för att nå ett fönster. Han tittade upp mot huset, borstade  smuts och rost från 
sina byxor, och sa:
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”Jag ska in. Jag vill veta hemligheten!”
Jag skakade på huvudet, vände mig om och började gå ner mot sjön. När jag kom ner till 
vattenbrynet gick jag några meter åt vänster och plötsligt såg jag världens fiskeställe. Det var 
en glänta med träd som sträckte sig ut över vattnet, perfekta att ligga och meta på. Upphetsat 
vände jag mig mot huset, och skulle precis ropa på Benke när Malins ivriga röst hördes.
”Vi har hittat en väg in!”
Snabbt sprang jag tillbaka till huset och såg de andra stå lutade över en källarlucka.
”Den var inte där innan.” sa Ali.
”Busken här täckte den helt.” sa Malin som kämpade för att hålla tillbaka buskens grenar.
”Är den öppen?” undrade jag.
Med en triumferande min tog Sara ett stadigt tag i handtaget och lyfte luckan en bit. Den var 
tung, så vi fick alla hjälpas åt för att lyfta den. När luckan väl var öppen stod vi och tittade ner 
i ett kolsvart hål. Där var trappsteg av sten som gick rakt ner i mörkret och jag svalde hårt.
”Nå.” sa Sara. ”Vem vill gå in först?” 
”Inte jag!” svarade Malin och jag med en mun. Benke stod och tittade upp i luften och 
visslade en melodi.
”Benke?” 
”Vaddå. Frågade du något?”
”Du får gå först!” retades Sara.
”Öh… jag, eh!” lyckades Benke få fram som försvar innan Ali räddade honom.
”Jag går gärna först. Mörkrädd har jag aldrig varit!”
Han tog några raska steg nerför trappan och slukades sedan av mörkret. 

Jag hukade mig ordentligt för att inte slå i huvudet när jag gick ner för trappan. Jag höll Sara 
hårt i ena handen, och med den andra famlade jag rakt ut i luften för det var så mörkt att jag 
inte såg henne trots att hon gick precis framför mig. Det var svalt och skönt och luktade lite 
unket. Och fuktigt, om man nu kan lukta det.
 Plötsligt hördes det ett högt, skrällande ljud och jag hoppade till av förskräckelse, övertygad 
om att något monster lurat på oss i mörkret. Men så hörde jag Benke kvida:
”Aj, aj, aj!”
”Är du okej?” frågade jag oroligt.
”Jag gick på något som ramlade ner på tårna.”
”Hur kan man vara så klumpig?” undrade Malin.
”Klumpig? Här är ju alldeles mörkt. Hur ska man då kunna se sig för?”
”Om det är någon i huset så vet dom i alla fall att vi kommer nu!” sa Malin.
”Tyst!” viskade Ali. ”Jag tror jag har hittat en dörr.”
 Det hördes ett gnisslande ljud, och efterhand som dörren öppnades strömmade ljuset in i 
källaren. Jag tittade mig omkring och log för mig själv. Det såg ut som vilken källare som 
helst. Och här hade jag varit rädd alldeles nyss. Ali stod vid dörren, med handen på handtaget. 
Och Malin mellan honom och mig och Sara. Inne i en hörna stod Benke med en massa tomma 
färgburkar runt fötterna.

 Vi smög upp för trappan som ledde upp mot ljuset och hamnade i en tambur.  
"Ruggigt!" var Benkes kommentar när ha kom ifatt oss.
"Ja, inte är det vackert." sa Sara och såg sig om. "Det var nog länge sedan någon brydde sig 
om det här huset" 
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Det låg ett tjockt lager damm överallt, och i hörnen fanns spindelväv och muslortar. Tapeterna 
var gula och matta av ålder, och hade till och med lossnat på sina ställen. Jag skulle precis ta 
ett steg framåt då jag upptäckte något framför mig.
"Titta, fotspår!" utbrast jag och pekade ner mot golvet. 
I dammet som täckte golvet fanns ett otydligt fotavtryck. Och inte bara ett. Flera stycken. Och 
dom ledde ut ur tamburen och svängde sedan vänster in i ett rum.
"Tror du det är någon här?" viskade Sara och tog ett hårt tag om min arm. Jag ryckte på 
axlarna. Jag var inte riktigt säker på att jag ville veta svaret på den frågan. Kanske det spökar 
här i alla fall. Kanske står det något sorts monster på andra sidan väggen och väntar på rätt 
tillfälle att kasta sig över sin lunch. Men spöken lämnar inte fotspår, försökte jag lugna mig 
själv. Och det såg inte ut som monsterfotavtryck (som om jag nu hade någon aning om hur 
sådana såg ut).
"Vi drar. Snabbt och tyst." viskade Benke och vände sig om mot källardörren igen.
"Var inte en sådan mes!" utbrast Malin och tog tag i Benkes krage, vilket stoppade honom 
mitt i ett steg.
"Sccchhhhh!" hyssjade vi andra samtidigt.
"Vaddå?" frågade Malin. "Det är väl bara att fråga. HAALLLLÅÅÅ!" ropade hon och 
knackade i väggen. "ÄR DET NÅGON HEMMA?"
Alla fem lyssnade vi spänt ut i tystnaden, men inget hördes. Stärkt av detta fortsatte Malin. 
"ALLA SPÖKEN RÄCK UPP EN HAND!" Fortfarande inte ett ljud. Hon fnissade och tog 
nya tag. "ALLA YXMÖRDARE RÄCK UPP EN....."
Med en BANG slog plötsligt källardörren igen, som av en osynlig jättehand. Vi såg på 
varandra en mikrodel av en sekund, och sedan började vi allihop att skrika. 
AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!!!!! Benke slängde sig skrikande på dörren 
och slet förtvivlat i handtaget, men den gick inte att öppna. Så vi bara stod så där ett tag, som i 
en ring, och bara skrek. Plötsligt slutade Ali, stoppade pekfingret i munnen, och höll sedan 
upp det i luften. Och så log han. Sen började han skratta. Det kändes så konstigt att stå och 
skrika när någon annan skrattade, så vi tystnande. Ja, alla utom Benke som fortfarande skrek 
och ryckte i handtaget och buffade med axeln mot dörren.
"Vad skrattar du för?" frågade vi med en mun, och aningen irriterat.
"Det var vinden!" skrattade Ali fram. "Det var vinddraget som fick dörren att slå igen."
"Okej Einstein, hur kan dörren då vara låst?" frågade Benke förnärmat.
"Har du prövat att öppna dörren genom att dra den mot dig?"
Benke prövade, och då öppnades dörren utan problem.
"Konstigt. Den var låst alldeles nyss." sa Benke surt och vände sig mot oss igen. "Nå, vad gör 
vi nu"
"Vi går på monsterjakt!" utbrast Malin och sken som en sol. "Vi börjar med att följa 
fotspåren."
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KAPITEL 4 

Sagt och gjort. Försiktigt följde vi spåren som svängde från hallen in i ett större rum. Rummet 
var tomt sånär som på en gammal stege som stod lutad mot ena väggen, en kvarglömd fåtölj i 
ena hörnet med ett lakan över sig och en massa spindelväv, damm och muslortar. 
Spåren tog plötsligt slut mitt på golvet.
"Mystiskt." sa jag.
"Spökligt." sa Sara. 
"Sluta med ert spöksnack!" sa Benke som studerade en fyrkantig fläck på tapeten där det en 
gång hängt en stor tavla. 
Vi gick runt och såg oss omkring en stund, och våra fotspår fick dammet på golvet att virvla 
runt. Detta fick Malin att nysa flera gånger, och det var under en sådan nysattack som hon 
råkade titta ner i golvet.
"Vänta!" utbrast hon. "Vad är det här?"
Vi samlades alla runt Malin mitt i rummet och såg ner i dammet.
"Det ser ut som tecken." sa Ali. "Nästan som om det står något skrivet."
"Äh, det är någon av oss som gjort spår." tyckte Benke.
"Men vad står det i så fall?" undrade Sara utan att bry sig om honom, och det fick oss att gå 
runt i en ring samtidigt som vi vred och vände på våra huvuden för att försöka tyda 
krumelurerna.
"KOI?" undrade Sara.
"Nej, snarare IUK." svarade jag.
"Jag ser, jag ser!" skrek Malin upphetsat. "Det står LUKIS IF!"
Vi ställde oss alla bredvid Malin så vi kunde läsa från rätt håll.
"Lukis IF, är det någon fotbollsklubb eller?" undrade jag.
"Nej, det sista är siffror. Det står LUK14 17" föreslog Ali.
"Och vad betyder det då?" undrade jag. 
Vi stod tysta ett tag och tänkte.
Så sken Sara upp, och hoppade nästan jämnfota av upphetsning.
"Det är så man skriver när man ska hitta i bibeln! Förstår ni inte?"
Vi skakade på huvudet allihop.
"Titta här!" sa hon, lade sig ner på knä, och så gjorde hon två prickar i dammet med 
pekfingret mellan fyran och ettan.
"Du har rätt. Det står LUK 14:17" sa Ali förundrat.
"Bibel! Är det någon som har en Bibel?" frågade Sara upphetsat.
Vi skakade på huvudena igen.
”Det måste finnas biblar på församlingshemmet” sa jag.
”Där är ingen så här sent.” sa Malin och tittade på klockan.
Hon hade rätt. Och klockan hade verkligen blivit en hel del, så det var faktiskt dags att köra 
hem.
”Okej, jag har ett förslag. Jag måste ändå vara hemma snart.”
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De andra instämde mumlande.
”Så mitt förslag är att vi ses igen i morgon. På församlingshemmet. Och tills vi får vår egen 
bibel är det ingen som tjuvkikar. Okej?”
”Okej!” svarade de andra.
Vi cyklade som galningar hemåt igen, nyfikna och spända. Tänk om krummelurerna i dammet 
var ett hemligt meddelande. Tänk om det var en ledtråd till någonting större. En skatt! Jag log 
för mig själv när min fantasi skenade iväg sådär, men visst var det spännande? Lite i alla fall.

På morgonen dagen efter svängde vi in på församlingshemmet, ställde våra cyklar och ryckte 
sen i dörren.
”Det är ingen här” utbrast jag besviket.
”Dom sitter säkert och fikar nånstans därinne.” menade Benke medan han försökte se in 
genom glasdörren.
”Vi kan väl ringa på.” föreslog Malin och tryckte på knappen bredvid dörren.
En skrällande signal ekade inne i det tomma församlingshemmet, och Malin hann ringa både 
två och tre gånger innan Micke kom halvspringande med en kaffekopp i handen. Han fick 
ställa ner kaffekoppen på golvet för att lyckas fibbla fram rätt nyckel i nyckelknippan innan 
han äntligen fick upp dörren.
”Hej ungar, kul och se er!”
”Hej Micke. Du måste hjälpa oss med en sak.” sa Sara.
”Jaha! Vaddå?”
”Jo, vi har hittat….” 
Snabbt lade jag min hand över Saras mun. ”Hemlis!” viskade jag i hennes öra, medan Ali tog 
över:
”Vi behöver en Bibel. Till en hemlig grej. Som tyvärr är hemlig.”
Micke såg skeptiskt på oss.
Vi log. Och försökte ge honom en bedjande blick.
”Ni behöver en bibel?”
Vi nickade.
”Till något hemligt?”
Vi nickade igen.
”Det är inget dumt?”
Vi skakade på huvudena.
”Ni tänkte läsa i den?”
Vi nickade ivrigt igen.
Micke tycktes tänka efter. Sedan sken han upp i ett leende.
”Om ni vill läsa Bibeln på ert sommarlov så ska jag inte hindra er. Ett ögonblick bara!”
Och så försvann han iväg in i en korridor några sekunder, för att sedan dyka upp igen med en 
Bibel i högsta hugg.
”Bibel 2000. Nya översättningen!” sa han och räckte fram den. Jag tog emot den. 
”Varsågoda!”
”Tack!” utbrast vi alla med en mun och sprang sedan mot våra cyklar. 
Men vi kunde inte hålla oss, så vi satte oss ner i gräset framför församlingshemmet och 
började bläddra. 
Nå, vad står där?” frågade Benke otåligt och försökte läsa över min axel.
”Jag bläddrar, jag bläddrar!” svarade jag. ”Här!”
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Jag flyttade ner bibeln från mitt knä och lade den i gräset mellan oss, och så läste jag högt:
”När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna: Välkomna, allt är 
färdigt.”
Helt tysta såg vi på varandra
”Står det så?” frågade Malin tvivlande.
”Jepp.”
”Är det allt?”
Jag nickade medan jag läste texten en gång till tyst för mig själv.
”Är vi kanske bjudna på fest!” utbrast Ali.
”Vaddå för fest i så fall?” svarade Malin. ”Och hur vet vi att vi är bjudna? Det var kanske inte 
tänkt att vi skulle hitta det där i dammet.”
”Men nu var det vi som hittade det, och kanske var det meningen.”
När Ali sagt detta blev vi tysta och funderade en stund.
”Det kanske inte är festen som är så viktig” fortsatte Sara sedan. ”Kanske vill någon bara 
hälsa oss välkomna.”
”Vem då? Gud?” undrade Benke.
”Kanske!” svarade Sara och ryckte på axlarna.
”Jag tycker det är lite för mycket ”kanske”. Jag vill ta reda på mer!”
”Och hur då?” undrade Malin och såg uppoffrande på Benke.
”Vi får åka dit igen och leta fler ledtrådar!”
”Men vi hittade inte fler ledtrådar!” utbrast jag tvivlande.
”Vi får väl leta lite noggrannare.” sa Benke, reste sig upp och gick mot sin cykel.
”Nu med en gång?” undrade jag.
”Varför inte?”
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KAPITEL 5 

Vi cyklade ut ur staden, och kom så småningom upp på den grusväg som skulle leda oss till 
Prästgården.
Fast det var morgon, och luften var, om inte kylig så i alla fall sval, var det ändå väldigt 
behagligt ute. Det var vindstilla, fåglarna kvittrade, och solen började försiktigt värma upp 
runt omkring oss, och skingra det fuktiga diset.
Plötsligt hörde jag på avstånd ett muller. Och när det växte sig starkare hörde jag att det var en 
bil.
”Det kommer en bil!” skrek jag framåt till de andra.
Ali och Sara svängde in mot kanten, och så gjorde även jag. Det var ingen bred väg, men nu 
skulle en bil lätt komma förbi. Om det inte vore för Malin och Benke då, som inte hade hört 
mig, utan lugnt cyklade vidare mitt på vägen.
”DET KOMMER EN BIL!” skrek vi nu tillsammans, för att överrösta motorbullret som nu 
blivit mycket starkare. Den måste köra väldigt fort, hann jag tänka, innan den var ifatt mig. 
Benke och Malin hade hört den här gången, och började vingla in mot kanten, men jag 
började bli orolig för att de inte skulle hinna undan.
VROOOOM!
Med ett vrål for bilen förbi oss, och nära! Av ren självbevarelsedrift cyklade vi helt enkelt ut 
på åkern. Och sekunden efter den passerat dränktes vi totalt i en dimma av vägdamm och 
grus. Hostande och med svidande ögon tog vi oss försiktigt upp på vägen igen.
”Vilken dåre!” utbrast Ali.
”Ja, en fartdåre!” fyllde Malin i med ilska i rösten.
”Är alla okej?” undrade Sara oroligt, men nu hade dimman skingrats så mycket att vi kunde 
se varandra tydligt igen. Och alla var okej. Dammiga och skakade, men okej.
”Sådana blådårar borde man spärra in.” tyckte Malin medan hon borstade damm från sina 
byxor.
”Jag håller med.” sa jag. ”Men nu är alla okej, och hemligheten väntar, så jag föreslår att vi 
glömmer det här och fortsätter.”
De andra tyckte det var en bra idé, så vi hoppade upp på våra cyklar och trampade vidare.

När vi väl kom fram började det bli riktigt varmt i luften, och det såg ut som om det skulle bli 
ännu en vacker dag. Vi svängde in och parkerade våra cyklar på baksidan av huset. Dels för 
att ingen skulle se att vi var här, och dels för att källaringången var den enda ingång vi hittat 
som inte var låst.
Väl inne samlades vi runt spåren i dammet. Tecknen var otydligare nu, men det gick 
fortfarande att läsa. 
”Jag vill veta vem det är!” sa jag.
”Vem vem är?”
”Den som skrivit detta i dammet. Och som hälsar oss välkomna.”
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”Det är inte säkert att det finns någon. Jag menar, det kanske bara är spår i dammet som vi 
tyckte såg ut som tecken.” sa Benke tvivlande.
Jag satte mig ner på huk och började skriva i dammet, precis nedanför bibelordet. De andra 
följde andlöst mitt finger med blicken när det bildade orden: ”VEM ÄR DU?”.
”Piiiiip!, Piiiip!”
Jag reste mig snabbt upp, och drog handen intill mig.
”Vad var det?”
”Det var något som pep. Och det kom från Sara!” utbrast Malin.
Först såg Sara närmast paff ut, men sen kom hon på det, tog av sig sin ryggsäck och fiskade 
upp sin mobiltelefon från den.
”Jag har fått ett meddelande!” sa hon upphetsat och började trycka på knapparna.
”Vad står det?” undrade vi alla med en mun.
Sara blev alldeles blek.
”Vastårde, vastårde, vastårde!” frågade Benke upphetsat.
Utan att svara höll hon bara fram telefonen så att vi alla kunde läsa.

2 MOS 3:14

”Bibeln!” nästan skrek Malin och tog en djupdykning i Saras väska. När hon hittat den 
bläddrade hon ivrigt fram till andra moseboken, fjärde kapitlet och så vers….. där!
”Gud sade: ”Jag är den jag är. Säg dem att han som heter ”Jag är”  har sänt dig till dem.”” 
läste hon högt.
”Det är Gud som ger oss tecken. Han försöker säga oss något!” utbrast jag upphetsat.
”Sen när skickar Gud sms?” sa Benke skeptiskt, och det fick oss att tystna och börja tänka.
”Okej, detta börjar bli för mycket. Detta är mysko!” sa Sara.
”Ja, jag håller med. Men du glömde en sak.” menade jag.
”Vaddå?”
”Att det är otroligt spännande också!”
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KAPITEL 6 

Vi beslöt oss för att gå igenom hela huset. Vi lyfte, flyttade och vände på allt, utom ett rum på 
ovanvåningen som var låst. Sara och jag var på ovanvåningen och letade när jag tog henne i 
handen.
”Kom, så ska jag visa dig någonting. Jag ledde henne in i ett av rummen.
”Vad var det du ville visa?” frågade Sara när vi kom in.
”Ööh, inget.”
”Vad?” frågade Sara och vände sig om mot mig.
”Eh, jag tänkte…”
”Vad tänkte du?” frågade Sara retligt och log mot mig.
”Kanske vi kunde….du vet….lite!”
”Pussas?”
”Typ!” svarade jag och rodnade.
Hon tog ett steg närmare så vi stod intill varandra, och så pussades vi. Det var mysigt. Hennes 
läppar smakade jordgubbar med socker på i en skål med mjölk. Ungefär. Fast godare. Och det 
var när vi stod där och pussades som jag råkade se upp mot väggen bakom henne. Och det var 
då jag såg det. Uppevid hade tapeten lossnat och ramlat ner en bit, och bakom den var det 
målade mönster.
”Det brukar anses artigt att pussa tillbaka!” sa Sara argt och sköt mig från sig.
”Va?”
”Det känns som att pussa en medvetslös torsk!”
”Förlåt, men titta!” sa jag och pekade mot den lilla biten väggmålning.
”Är där något målat under tapeten?” sa Sara och gick fram till väggen.
”Jag tror det finns en väggmålning bakom!” svarade jag.
”Lyft mig!”
Jag förstod vad hon hade i tankarna och tog ett stadigt tag om midjan på henne. Och när jag 
lyft henne var det precis så hon nådde tapetfliken med sin utsträckta hand.
”Du är tung!” utbrast jag ansträngt.
”Det är jag inte alls. Lite till!” Jag sträckte mig så mycket jag orkade med henne i famnen.
”Jag tappar balansen!” 
”Lite till!”
”Nu ramlar jag!” skrek jag, och kände hur vi svajade bakåt. Precis då, sekunden innan vi föll, 
fick Sara tag i tapetfliken och drog med sig en hel tapetvåd när vi föll. Vi landade med en 
duns i golvet. Eller jag gjorde det rättare sagt, för Sara landade med en duns på mig, vilket 
fick mig att tappa andan. Om jag var en medvetslös torsk innan, så var jag nu en döende torsk 
med andningssvårigheter.
”Bort.” stönade jag fram.
”Titta!” utbrast Sara.
”Bort med dig.” viskade jag med mina sista milliliter luft, och puttade till henne. Med en duns 
rullade hon av mig, och sakta fick jag andan tillbaka.
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”Men titta då!” sa hon 

De andra, som hört dunsen, kom springande från nedanvåningen. 
”Vad hände?” frågade Malin oroligt när dom kom inspringande i rummet.
”Titta, vad jag har hittat!” sa Sara, pekande, liggandes på golvet.
”Vi….” Väste jag fram mellan hostningarna där jag låg bredvid henne. ”Vad VI har hittat!”
Malin satte händerna i sidan och såg misstänksamt på oss där vi låg.
”Vad hittar ni på med egentligen?”
Benke gick fram till mig, satte sig på huk, och sa:
”Tar hon andan ur dig? Är det hennes bedårande skönhet eller hennes heta läppar?”
”Lägg av!” sa jag och reste mig sakta upp till sittande ställning.
”Det är en väggmålning.” sa Malin som gått närmare och granskade målningen.
Färgen var lite avflagad och svag här och där, men det gick ändå att se vad målningen 
föreställde. Människor på en strand, några drog upp sina båtar på stranden, några såg ut att 
laga sina nät. Ändå är deras uppmärksamhet vänd mot en man som det lyser om, som verkar 
tala till dom.
”Det där måste vara Jesus.” sa jag och pekade på mannen som det lyste om. 
”Jag undrar vad han säger? Det verkar viktigt.” sa Sara.
”Här är text skrivet nedanför!” sa Ali ivrigt, lade sig ner på knä, och rev av mer tapet. Snart 
hjälpte vi alla till, och en hel mening framträdde under målningen.
”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare.” läste jag högt.
”Sa han så? Jesus?” undrade Benke.
”Det verkar så.” sa Ali.
”Det verkar ju helt knäppt. Man fiskar inte människor!”
”Han menade det kanske symboliskt.” sa Malin.
”Vaddå symboliskt? Man säger vad man säger, och det får man stå för!” sa Benke.
”Det här måste vara lärjungarna.” sa jag, oberörd av Malins och Benkes diskussion. Dom var 
fiskare från början, innan dom följde med Jesus. Och man kan väl säga att dom fortsatte fiska, 
fast själar till Gud.” 
”Men hur som helst är detta den sämsta ledtråd jag någonsin sett.” sa Benke surt.
”Det kanske inte är någon ledtråd. Kanske Gud försöker kalla oss också till lärjungar.”
”Genom att måla en tavla bakom en tapet?”
”Nä, men man kan ju säga att vi har fastnat i Guds nät. Jag menar, vi tror ju på Gud och så. 
Och det gjorde vi inte innan, inte lika mycket i alla fall. Kanske använde sig Gud av 
människofiskare för att vi skulle fastna i hans nät.”
”Fast våra fiskare hette inte Petrus och sånt, utan kanske Micke och Gunnel.”
”Eller Maj-Britt!”
Alla såg undrande på mig.
”Ja, alltså min mormor.”
”Aha!” utbrast de andra.
”Och nu vill kanske Gud att vi också ska fiska människor!” sa jag.
”Jag känner inte för att fiska någonting. Förutom skatter.” sa Benke surt.

Vi beslöt oss för att ge upp för idag och vände hemåt. Den kvällen såg jag och Sara på en film 
som vi hyrt. Vi satt hemma hos mig, uppkrupna i soffan med vars en stor skål med popcorn i 
knäet. Filmen var bra, men två saker gjorde att jag inte kunde koncentrera mig. Sara och 
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hemligheten. Sara för att hon var så söt och gjorde mig kramnödig, och hemligheten för att 
den var så spännande. Det kändes som om vi var något stort på spåren. Men vad kunde det 
vara? Vem tänder ljus i en övergiven prästgård? Och var det bara för att locka oss dit? Vem 
har gjort spår i dammet, och stod där verkligen något eller var det bara krumelurer. Och 
skickar Gud verkligen meddelanden på mobiltelefoner.
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KAPITEL 7 

Nästa dag vaknade jag retligt tidigt. Jag hade ju lovat mig själv att sova till eftermiddag 
varenda dag på sommarlovet. Minst! Vad ska man annars med sommarlov till. 
Men efter att ha försökt somna om hundra gånger gav jag upp, och resten av morgonen satt 
jag i köket och åt flingor medan jag väntade på att klockan skulle bli nio.
Vi beslöt oss för att ta en dag ledigt från mysteriet. Dels för att det var så fint väder, och dels 
för att det ärligt talat gick runt i huvudet på oss. Ju mer vi försökte förstå, ju längre gled 
svaren undan. Så vi tänkte att en dag på stranden, med lite bad och glass, skulle göra susen. 
Vi träffades på morgonen och tog bussen till stranden. När vi väl kom fram var vi varma och 
trötta efter att ha varit instängda i bussen, så vi sprang sista biten till havet. 
Men när vi sprang förbi parkeringen tvärstannade Sara.
”Vad är det?” undrade jag och tog ett par steg tillbaka.
”Där är den!” sa hon och pekade på en parkerad bil.
De andra kom också tillbaka för att se vad det var.
”Det är bilen som höll på att köra på oss igår.”
”Är du säker på det?” undrade jag, för jag såg mest en massa vägdamm.
”Bergis!”
”Okej, det är den. Och?” undrade Benke.
”Visst är det mystisk att en bil som höll på att köra över oss igår, nu står parkerad där vi går 
förbi.” 
Benke såg på henne som om hon hade fått solsting, och sa:
”Igår körde dom på landet, och idag är dom och badar. Precis som vi. Är vi också mystiska 
nu, eller?”
”Men det är den, jag lovar!”
”Okej, men nu badar vi!” sa Benke otåligt.
”Vänta lite bara.” sa hon, och hoppade över räcket till parkeringen och gick fram till bilen. 
Den var gammal, grön och otroligt dammig.
”Vad gör du nu?” undrade Malin oroligt.
”Jag bara märker den, så vi slipper ha den här diskussionen nästa gång.” 
Så skrev hon något med fingret i dammet på bakrutan, smått nere i ena hörnet.
”Nu kan vi bada!” utbrast hon och började springa mot stranden.

”Sist i är en MEEEEEES!” skrek Benke.
Vi fick av oss kläderna i en rasande fart, och snart låg vi och guppade i det svalkande vattnet. 
När vi badat färdigt lade vi oss för att sola, och det tyckte jag var kul. I ungefär fem minuter. 
Sen satte jag mig upp. Uttråkad.
”Vad ska vi göra ikväll?” undrade jag.
”Vi vet vad vi ska göra i alla fall.” svarade Sara. ”Vi ska på tivolit. Eller hur Malin?”
Malin gjorde tummen upp.
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Just det! Det hade jag alldeles glömt. Det är ju ett tivoli på torget i kväll. Och på tivoli finns 
Kärlekstunneln! Och en massa andra läskiga karuseller som får tjejer att vilja hålla hårt i en.
”Vi följer med. Eller hur grabbar!” sa jag och buffade Benke i sidan.
”Mmm.” svarade han, utan att röra en fena. 
”Visst.” svarade Ali.
Det blev tyst igen. Och jag var fortfarande uttråkad.
”Kom igen nu. Vi spelar strandtennis!”
”Pallar inte.” mumlade Benke.
”Vi går och köper glass då!” försökte jag entusiastiskt.
”Pallar inte.” mumlade Benke igen.
”Sara. Ali. Någon av er då?” bönföll jag.
”Senare.” svarade de med en mun.
”Malin. Världens bästa kompis?”
Men jag fick inte ens något svar. 
”Fy vad tråkiga ni är. Vi kan väl i alla fall prata lite!” sa jag otåligt.
Alla utom Malin satte sig sakta och uppgivet upp.
”Vad vill du prata om då?” undrade Benke.
”Vet du hur många stjärnor det finns?” undrade jag.
”Miljoner triljoner tusentals miljoner miljarder, typ.” svarade Benke.
”Plus några till!” skrattade Sara.
”Nej, men allvarligt. Vet ni?”
De andra skakade på huvudet. Jag tog upp en handfull sand och lät den sippra mellan 
fingrarna.
”Det finns lika många stjärnor som det finns sandkorn på jordens alla stränder.”
Det blev tyst ett tag medan de lät det sjunka in.
”Det är många det.” sa Benke till slut tankfullt.
”Och vad liten man känner sig.”
”Mmm, men tänk dig att minst några av dom har planeter som våran, som det kan finnas liv 
på.”
”Nu känns det mycket bättre. Så det bor några människor till några miljoner ljusår härifrån. 
Då behöver jag inte känna mig så liten och ensam.” sa Benke med tillgjord röst.
”Undrar om Gud finns i hela rymden, eller bara här.” sa Ali
”Gud finns över allt. Och jag bryr mig inte om rymden är jättestor eller inte. Eller om vår 
planet är som ett litet sandkorn eller stor som en badboll. Jag vet inte varför vi finns och 
varför vi finns just här, men jag tycker det är fantastiskt och enormt. Inte pluttigt.” sa Malin 
plötsligt. Vi vände på oss och såg på henne där hon låg och solade på sitt badlakan.
”Hoppsan, vi har fått en livsfilosof i gänget!”
”Det är enkelt!” fortsatte Malin medan hon satte sig upp.
”Gud gör under hela tiden. Just nu, medan vi pratar.”
”Okej.” sa Benke skeptiskt, som om han inte trodde på det. 
”Vad gör han för under just nu då?”
”Tja, jorden snurrar till exempel. Och vi andas. Och solen lyser. Och sanden kittlar mellan 
tårna.”
”Kallar du det under? Det är väl inget med det. Så är det ju alltid!”
”Det är väl visst under. Bara för att det händer hela tiden blir det väl inte mindre fantastiskt 
för det.”
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”Det blir det väl?”
”Det är som med nyheterna. Det tjatas bara en massa om död och elände och folk som varit 
dumma och elaka på något sätt. Men det händer ju massor av bra saker varje dag, och en 
massa människor är snälla och hjälper varandra, men det berättar dom nästan aldrig om.”
”Och?”
”Och det som händer hela tiden, som man vänjer sig vid, det tänker man inte på. Det bara 
förutsätts att det är så. Men det kan ändå vara fantastiskt.”
Så lade hon sig ner igen, rättade till solglasögonen, och tystnade.
Vi andra satt tysta och försökte få det Malin precis sagt att sjunka in. Kan det verkligen vara 
så enkelt och svårt på samma gång?
”Är det någon som vill spela strandtennis?” undrade jag igen.
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KAPITEL 8 

På vägen hem tog jag en sväng om mormor. Dels ville jag bara hälsa på henne och ta en fika, 
och dels hoppades jag att hon skulle kunna reda ut lite om det där med under.
”Är det skönt att ha sommarlov?” undrade mormor medan hon hällde upp saft i mitt glas. Vi 
satt vid utemöblerna på gräsmattan utanför hennes trappuppgång och fikade.
”Helt okej!” svarade jag. ”Mer än okej, om jag ska vara ärlig.”
”Vad kul!”
”Mmm.” sa jag och tog en klunk. ”Fast lite mystisk!”
”Hurså?”
”Jo, tror du till exempel att Gud säger oss saker?”
”Som vad då?” undrade mormor.
”Tja, det kan vara vad som helst.”
Mormor höll fram korgen med kakor till mig, och jag tog en sockerkakebit.
”Jag tror att Gud säger oss saker hela tiden. Det är nog inget mystiskt med det. Men om hans 
röst mullrade från himlen skulle jag nog bli förvånad.”
”Tror du Gud pratar med dig just nu?”
”Pratar och pratar.” skrattade mormor. 
”Jag tror snarare att han ger oss tecken. Små puffar i sidan lite då och då.”
”Som att skriva bibelord i damm i en övergiven prä… ” 
Jag avbröt mig själv.
”Eh.., jag menar, någonstans.”
”Bibelord i damm. Det har jag aldrig hört talas om.” sa mormor tvivlande.
”Nä, det var bara ett exempel. Ett förslag.” mumlade jag och högg in på sockerkakan.
”Men visst. Underligare saker har säkert hänt!” sa hon plötsligt och sken upp.
Jag visste det! Mormor om någon skulle förstå. För en sekund tänkte jag berätta om allt det 
andra. Meddelandet på mobiltelefonen och väggmålningen vi hittade. Och den gröna, 
smutsiga bilen, om det nu var något mystiskt med den. Men jag beslöt mig för att inte säga 
mer. Det är ju vår hemlighet.
”Tror du på under då?” undrade jag, och passade på att byta ämne.
”Värst vad du var på hugget idag då. Har det hänt något?”
Hon såg på mig med en undrande, nyfiken blick.
”Neeeejdå!” sa jag och log allt vad jag kunde.
”Jag bara undrar.”
Hon lät sig nöjas, men det syntes på henne att hon att hon blivit nyfiken. Hon tog en klunk av 
kaffet och svarade sedan:
”Jodå, jag tror på under. Jag tror Gud gör under hela tiden, fast vi är dåliga på att märka det. 
Och Jesus gjorde ju under hela tiden.”
”Tror du på det. Allt som det står att Jesus gjorde. Botade sjuka, satte fast öron, väckte döda 
till liv, fick några bröd och fiskar att räcka till tusentals människor. Och gick på vatten?” sa 
jag tvivlande.
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”Det står så i Bibeln.”
”Men svara nu. Gick Jesus verkligen på vattnet?”
”Jag vet inte Jesper. Det gjorde han kanske. Kan Gud skapa himmel och jord kan nog hans 
son en sådan enkel sak som att gå på vatten. Men det är inte det som är det viktiga för mig.”
”Vad är det då?”
”Att om man tror så kan man göra under. Sånt man trodde var omöjligt.”
”Men du tror ju. Kan du gå på vatten kanske?”
”Nej, men jag kan känna igen mig i Petrus. Jesus tar ett steg över relingen, och går en bit på 
vattnet. Skulle du tro dina ögon då?”
Jag skakade på huvudet.
”Inte jag heller!” skrattade mormor. ”Men likväl så stod han där, Jesus, mitt ute på vattnet. 
Och så vänder han sig mot Petrus och ber honom komma ut till honom.”
”Kunde Petrus också gå på vattnet?”
”Vänta ska du få höra. Jo, Petrus var en modig man, som var stark i sin tro. Han tvekade först, 
men gjorde sen som Jesus sa. Han tog ett steg över relingen och gick sedan ett par steg på 
vattnet. Men så insåg han plötsligt vad han gjorde. Han gick på vattnet! Och det kan man ju 
inte, eller hur?”
Jag skakade på huvudet igen.
”Så där står Petrus där på vattnet och tänker att det här är omöjligt, det går ju inte. Vad tror du 
händer då?”
”Han sjunker!”
”Som en sten. Och det där känner jag igen. Om du visste hur många gånger jag har gjort saker 
jag inte visste att jag kunde. Och så fort jag tänker så, att vem tror jag att jag är, det här klarar 
jag inte av, så misslyckas jag. Man måste våga tro, Jesper. På sin egen och Guds förmåga. 
Annars kan man inte göra under. Och om man inte vågar tro så ser man inte alla Guds under 
runt omkring en.”
Jag nickade medhållande, samtidigt som jag drack ur saftglaset.
”Jag måste nog köra hem och äta middag nu. Vi ska på Tivoli ikväll. Tack för att du är så 
klok, mormor.”
Detta fick henne att skratta både högt och hjärtligt, vilket fick några som cyklade förbi att titta 
åt vårt håll. Jag skämdes lite, men kom sekunden efter fram till att en skrattande mormor inte 
är det värsta man kan ha att skämmas över.
”Hoppas du själv blivit lite klokare. Kör försiktigt! Och ha det så trevligt ikväll” sa hon och 
blinkade med ena ögat.
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KAPITEL 9 

Så blev det kväll, och vi gav oss av mot torget och tivolit. Medan vi gick skojade vi med 
varandra och snart hade det blivit en kamp mellan killarna och tjejerna, eftersom vi tagit 
Malins ena sandal och nu kastade vi den emellan oss. Tjejerna försökte ta tillbaka den, men vi 
lyckades ganska bra med att kasta den så att dom inte nådde. Men så gjorde Sara ett utfall mot 
Ali, vilket fick honom att i panik kasta den alldeles för hårt, och högt och långt. Jag backade, 
backade och… plötsligt fann jag mig själv liggande på en motorhuv till en parkerad bil. En 
grön en. En smutsig en. Vi stelnade allihopa och bara stirrade på bilen. Ja, förutom jag då som 
låg där som en strandad val. 
”Det kan inte vara sant!” viskade Benke.
”Det är samma bil igen. Jag svär!” sa Sara och hoppade jämnfota samtidigt som hon pekade 
på bilen. Nu var till och med vi beredda att hålla med henne om att det var mystiskt.
”Vänta, så ska jag kolla!” sa Sara upphetsat och sprang runt till bilens bakruta.
Hon kisade med ögonen och bockade sig fram för att kunna urskilja något i smutsen, men 
sträckte sen på sig och sken upp.
”Jepp, det är den!”
”Det är ju helt otroligt.”
”Nu tar jag och skriver upp numret.” sa Malin och fiskade upp en penna ur sin ryggsäck. 
”Jag får din hand!” sa hon och tog tag om min handled och ryckte handen till sig.
”Lägg av, du har ju en egen.”
”Tyst nu, och stå stilla.” sa hon, och så skrev hon på min hand. MAT 707.
”Seså, färdig! Och det var väl inte så farligt.” utbrast hon, men jag drog handen till mig och 
muttrade mest.
”Nu sticker vi till tivolit.”
Alla började gå, utom jag.
”Vänta!” sa jag och gick till bakrutan av bilen. Jag var bara tvungen att se vad Sara skrivit i 
dammet. Till min förvåning hade hon inte skrivit något alls, utan ritat en krumelur. Eller 
rättare sagt en fisk. 
”Kommer du, eller?” frågade Ali.
”Visst!” sa jag och sprang i fatt de andra.
”Jag ville bara kolla vad du hade skrivit på rutan.”
”Jag skrev faktiskt ingenting.” sa Sara.
”Nä, jag vet. Varför ritade du en fisk?”
”Vet du inte vad fisken är symbol för?”
”Nej.” svarade jag och Ali.
”Taskig lukt? Norsk torsk? Simkunnighet?” föreslog Benke.
Sara och Malin såg på varandra och himlade med ögonen.
”Det är en symbol för Jesus. Det vet väl alla.” sa Malin överlägset.
”Hur kan en fisk vara symbol för Jesus?” undrade jag.
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Sara och Malin började förklara. Gunnel hade lärt dom, när dom hjälpte till med att ställa i 
ordning kyrkan efter en andakt på Juniorerna, att de tidiga kristna hade använt fisken som en 
hemlig symbol. Efter det att Jesus dött och uppstått hade det blivit livsfarligt att erkänna att 
man trodde på honom som Guds son. Så man fick vara försiktig när man pratade med 
människor, så man inte avslöjade sig för någon som inte var kristen. Var man osäker kunde 
man t.ex när man stod och pratade, dra ett streck i sanden med foten.
Om den man pratade med också var kristen så kunde den dra det andra strecket så att det blev 
en fisk. 
Då visste man att båda trodde på Jesus, och att man kunde prata om honom utan risk att få 
huvudet avhugget. Och var det då inte en kristen man pratade med, så hade man bara dragit 
ett streck i sanden.
”Vad smart!” sa Benke imponerat.
”Men varför en fisk?” undrade jag igen.
”Om man tar första bokstaven av Jesus Kristus Gud Son vår Frälsare på grekiska så blir det 
ICTHUS. Och det betyder fisk.” förklarade Sara stolt.
”Vad smart!” sa Benke imponerat.

Nu var vi framme vid Tivolit. Det blev en helkul kväll med radiobilar, spunnet socker och 
karuseller. Men jag måste erkänna att jag är en usel skytt. För jag hade gett mig den på att jag 
skulle skjuta mig till en nalle som Sara tyckte var söt, men efter att ha skjutit upp trettio av 
mina surt förvärvade kronor gav jag upp och köpte henne en korv. Och kärlekstunneln var inte 
heller så lyckad. Det fanns ingen. Men vi fixade det genom att smita bakom ett tombolastånd 
och pussas lite när de andra inte såg.

Så trött och nöjd kröp jag så småningom till sängs den kvällen. 
Jag låg där och försökte sova, men jag kunde inte. Fast det var sent på kvällen var det alldeles 
för ljust för att få ro. Jag vände och vred på mig, medan jag hörde hur mamma och pappa 
stökade färdigt och till slut gick och lade sig. Lägenheten blev tyst, förutom pappas 
snarkningar som inga väggar stod emot, och till slut fick jag lite ro på sidan, med handen 
framför mina ögon på kudden. Då såg jag något som jag hade glömt. Bilnumret som Malin 
hade skrivit på min hand var suddigt och urblekt efter min dusch, men som tur var gick det 
fortfarande att läsa. Jag slängde benen över sängkanten, steg upp och satte mig vid mitt 
skrivbord. Där tände jag lampan, tog fram papper och penna och skrev av bilnumret. MAT 
707. 
”Sådär.” gäspade jag, släckte lampan, och snurrade på stolen för att resa mig upp. Plötsligt 
slog det mig. Sakta snurrade jag tillbaka, tände lampan och stirrade på det jag skrivit. MAT 
707. Med darrig hand sträckte jag mig efter en penna i pennstället, och skrev sedan två prickar 
i nollan.
”Matteusevangeliet kapitel sju, vers sju” viskade jag tyst för mig själv.

Så tyst jag kunde smög jag mig ut ur mitt rum, och in i mammas och pappas sovrum. Jag drog 
fingret längs bokryggarna i bokhyllan bredvid mammas säng, och utbrast till slut ett 
triumferande läte när jag hittade bibeln.
”Jesper? Vad gör du här mitt i natten?” undrade min mamma sömnigt.
Jag vände mig om med bibeln bakom ryggen.
”Ööh, jag skulle bara hämta en sak.”
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”Mitt i natten?”
”Nää, det har du rätt i. Godnatt!” sa jag och sprang tillbaka till mitt rum innan hon hann fråga 
mer. Jag satte mig vid skrivbordet igen, och bläddrade fram till rätt ställe. Ett stort leende 
spred sig i mitt ansikte, och jag viskade:
”Jag visste det!”
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KAPITEL 10 

Tidigt, tidigt på morgonen ringde jag Benke. 
”Det är mitt i natten!” mumlade han.
”Inte alls. Lyssna nu! Bilnumret är ett nytt tecken. En ny ledtråd.”
Det blev totalt tyst i luren, men jag väntade bara tills han vaknat tillräckligt för att förstå vad 
jag sagt.
”En gång till. Och sakta!” sa han slutligen, och jag kunde höra att han satte sig upp i sängen.
”Bilnumret är inte MAT 707 utan Matteusevangeliet 7:7!”
”Och vad står där?” 
”Be, så ska ni få. Sök, så ska ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas.”
”Så Gud vill att vi fortsätter leta.” sa han när han tänkt efter lite. ”Då måste det finnas en 
skatt! Tro mig!”
”Och han ger oss en annan ledtråd samtidigt. Bulta så ska dörren öppnas.”
”Vilken dörr?”
”Tänk efter!” sa jag. Det blev tyst igen, men sen lät det som om han ställde sig upp i sängen 
och utbrast:
”Det låsta rummet! Nu kommer jag ihåg. I Prästgården fanns ju ett rum som vi aldrig kunde 
leta i. Men vi har ju inte nyckeln.”
”Sök så ska vi finna!” sa jag och log.

En stund senare mötte vi de andra på skolgården.
”Låt mig se om jag har förstått det här rätt.” sa Malin och gick runt i cirklar. 
”Gud skickar en bil i vår väg. Tre gånger, varav den håller på att ta livet av oss den första. 
Detta gör han för att vi ska skriva upp bilnumret, vilket inte är ett bilnummer, utan ett 
meddelande till oss att fortsätta leta efter någonting.”
”Inte någonting. En skatt!” rättade Benke henne.
”Och inte var som helst, utan i det låsta rummet!” fortsatte hon.
”Jepp!” svarade Benke och jag med en mun.
”Det är ju solklart!” sa Ali, som givetvis höll med oss.
”Vad tycker du?” frågade Malin Sara.
”Jag vet inte om jag håller med grabbarna, det låter lite långsökt.”
”Just det!” sa Malin triumferande.
”Men jag tycker ett vi ger det en sista chans. Vi sticker ut till prästgården igen och söker efter 
nyckeln till det låsta rummet. Hittar vi inte nyckeln, eller ännu värre om vi inte hittar skatten, 
så är vi överens om att allting bara varit tillfälligheter.
”Okej!” svarade vi.
”Och att det inte finns någon skatt, så vi kan sluta leta.”
”Okej!” svarade vi.
Sara såg undrande på Malin, och slog ut med armarna.
”Kör till. Mot Prästgården!” sa Malin slutligen.
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När vi kom ut till prästgården gick vi direkt till det låsta rummet, och kände på handtaget. 
Som om det på något mirakulöst sätt skulle ha låst upp sig själv under natten. Men dörren var 
låst som vanligt.
”Okej, vi får söka igenom huset en sista gång.” sa jag.
”Men det har vi ju redan gjort!” klagade Malin.
”Då gör vi det igen. Vi måste ha missat något. Tänk efter!”
Plötsligt sken Ali upp.
”Vi har letat i hela huset. Men inte under det!”
”Källaren!!!” skrek vi med en mun.
Vi rusade ner för trapporna, och ner i den mörka källaren. Men genom att ha dörren till huset 
öppen, och luckorna över källartrappan uppfällda fick vi in lite ljus. Vi spred ut oss och 
började lyfta och flytta på allt bråte. Det var spännande, men lite svårt, eftersom vi ju inte 
visste vad det var vi letade efter.
På en hylla längst in i det mörkaste hörnet hittade Sara till slut något.
”Kom allihop. Jag har hittat något!” skrek hon upphetsat.
Vi släppte vad vi hade för händerna och sprang till henne.
”Vad är det?”
”Det ligger längst in så jag knappt når den.”
Hon stod på tå på några gamla färgbunkar, som hon tagit ner från hyllan eftersom de stått i 
vägen.
”Det är en bok. En jättebok!” 
Vi hjälptes åt att baxa ner den tunga boken från hyllan till golvet.
”Det är en bibel!” sa Malin.
 ”Givetvis!” sken Benke upp. ”Det är en sådan där fickbibel!”
Vi skrattade till och satte oss ner på knä, trots det skitiga golvet, runt den gamla fina och 
otroligt stora och tunga bibeln. Jag hade aldrig sett en sådan här förr. Pärmarna var 
läderklädda och säkert en centimeter tjocka, och i det mörka lädret var det ingraverat med 
guldskrift.
”Nå, ska du öppna den?” frågade jag Sara som satt framför den. Hon nickade, tog tag i 
pärmen, och öppnade den. Bladen var stora men tunna och silkiga. Hon bläddrade ett par blad 
till för att komma till texten.
”Vad står där?” undrade jag och kisade för att tyda krumelurerna. Nu satt jag i och för sig så 
att texten var upp och ner, men den var så sirligt och konstigt skriven att även Sara hade 
problem.
”Det står på ett annat språk!” sa Ali.
”Neej, det är nog svenska.” sa Sara och läste högt:
”I begnynelsen ffapade Gudh himmel och Jord ”
”Helknäppt!” sa Benke.
”Häftigt.” tyckte jag, och fick medhåll av de andra.
”Det är nog en väldigt gammal bibel det här.” sa Malin.
”Pratade man så förr i tiden?” undrade Ali.
”Kanske det. Man skrev så i alla fall.” svarade Sara. Hon bläddrade på en stund och 
tillsammans försökte vi läsa gammalsvenska, och såg på de jättevackra bilderna som dök upp 
här och där. Efter ett tag lutade sig Ali bakåt från boken och sa:
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”Men jag förstår inte. Är detta en ledtråd? Borde vi inte hittat ett nytt bibelställe innan vi 
hittade bibeln. Och varför hittade vi bibeln? Vi har ju redan en.”
Vi satt tysta ett tag och tänkte så att det knakade.
”Titta, ett bokmärke!” utbrast Malin plötsligt och drog i någonting. Medan vi tänkte hade hon 
pillat på en liten, liten läderkant som stack ut mellan sidorna. Nu hade hon fått tag om den 
med naglarna, och dragit till.
”STOPP!” skrek vi med en mun, och Malin släppte förskräckt bokmärket och höll upp 
händerna över huvudet som om hon gav sig. Hon hade nästan dragit ut bokmärket fullt, så nu 
var det bara en liten läderkant som var kvar mellan sidorna. ”Vad ni skräms. Jag trodde minst 
att ni sett en giftig orm och att jag höll på att dö!” sa hon dramatiskt, men ingen brydde sig. Vi 
var helt koncentrerade på Sara, som sakta stack in en nagel mellan sidorna vid 
bokmärkeskanten och sakta lyckades få in, först ett finger och sedan hela handen där 
bokmärket varit. Vi hjälptes åt att öppna bibeln och snart låg ett uppslag fullt av text framför 
oss. Jag skulle precis till att förtvivla igen när jag såg att några rader var understrukna. 
Jättesvagt, med blyerts, och hade ljuset fallit lite annorlunda hade jag kanske missat det. Men 
nu var det uppenbart att någon strukit under en mening, och jag bad Sara läsa igen.
”Men wij hafve theffa håfwor uthi leerkar…” sa hon och skakade skeptiskt på huvudet.
”Förlåt?” sa Benke.
”Det står så!”
”Är det Guds meddelande till oss? Tuffa håffa leffa?” härmade Benke.
”Läs du om ditt uttal är så mycket bättre!” sa Sara och gav Benke en arg blick.
”Sluta nu bråka. Lista ut vilken bok, kapitel och vers det är i stället.” sa jag.
Tillsammans lyckades vi komma fram till att det uppe på sidorna stod ordet ”Corinther” och 
romerska siffran ”II”. Det var Malin som hade vår nya bibel i sin ryggsäck, och genom att se i 
innehållsförteckningen hittade vi något som kunde stämma. Andra Korintierbrevet. Sen var 
det en baggis. Kapitel 4, vers 7.
”Men denna skatt har jag i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma 
från mig.” läste Malin
”Vad var det jag sa!” utbrast Benke triumferande. ”Det finns en skatt!”
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KAPITEL 11 

” Men denna skatt har jag i lerkärl. Men denna skatt har jag i lerkärl.” mumlade jag för mig 
själv.
”Jag vet!” skrek plötsligt Ali och reste sig upp. ”Växthuset!”
Vi såg undrande på honom.
”I växthuset finns det en massa krukor!”
Vi såg undrande på honom.
”Och krukor är en sorts kärl gjorda av…….” Han viftade menande på armarna som för att 
hjälpa oss på traven.
”LERA!” skrek vi med en mun.
”Tack.” sa Ali trött och tog sig för pannan.

Vi rusade mot växthuset, och väl där började vi vända och vrida på varenda liten kruka, i vår 
jakt på skatten. Benke muttrade mest för han kände sig lurad.
”Hur stora är de här krukorna?” frågade han alla och ingen medan han flyttade krukorna en i 
taget åt sidan.
”Jag menar, även om vi hittar en skatt i någon av de här krukorna, så måste den ju få plats i en 
sådan här kruka. Och då är det en väldigt liten skatt.”
”Och…?” undrade Malin, medan hon sträckte på ryggen som började bli trött av att stå böjd 
över krukorna.
”Och hur kul är det med liten skatt. När det finns stora.”
”Det kan väl vara en fin skatt även om den är liten.” sa jag.
Benke bara skakade på huvudet och fnyste.
”Här har vi ägnat hela sommarlovet….”
”Tre dagar!”
”….åt att jaga den här skatten…..”
”Vi har gjort annat också!
….och så visar den sig vara en kotte.”
”En kotte?” undrade vi andra och såg på Benke.
”Visst, beskåda SKATTEN!” sa han med teaterröst och höll upp en gammal skrumpen kotte 
som han hittat i en av krukorna.
”Äh, lägg av.” sa jag men kunde inte låta bli att skratta. ”Leta vidare nu.”
”Precis som om det är lönt” klagade Benke, men började sakta vända på krukorna igen.
”Det vi hittar kan vara något litet som leder till något stort” sa jag.
”Som en skattkarta!” sa Sara.
”Eller en ledtråd!” sa Ali.
”Som ett bibelord till!” sa Malin.
”Eller en kotte till!” sa Benke.
”Eller en NYCKEL!” sa jag och höll upp mitt fynd.
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Vi blev som tokiga. Vi dansade runt en ring där inne i växthuset och sjöng för full hals.
”Vi har hittat skatten! Vi har hittat skatten!”
När vi väl lugnat ner oss såg vi alla på nyckeln i min hand.
”Vad väntar vi på?” undrade jag.

Vi sprang in i huset igen, upp på andra våningen, och tvärstannade till slut framför den låsta 
dörren. Det var nästan så vi sprang in i varandra, så ivriga vi var att komma nära dörren.
”Öppna, öppna!” hejade Benke på, och fick snabbt med sig de andra.
”Tystnad!” skrek jag för att överösta de andra, och höll upp nyckeln i luften.
De tystnade.
”Är ni redo?” frågade jag de andra.
”Ja, ja, ja. Öppna nu då!” sa Benke hetsigt och sträckte sig efter nyckeln.
Jag drog snabbt undan den.
”Är ni redo, undrade jag?”
”Ja, men tänk om det finns nåt läskigt bakom dörren.” sa Sara.
”Som vaddå?” undrade Benke, nu ännu otåligare.
”Som ett skelett!” sa Sara.
”Eller råttor!” sa Ali.
”Eller en skatt!” sa Malin. ”Jag håller med Benke. Öppna nu bara!”
”Okej!” sa jag och förde sakta in nyckeln i nyckelhålet. Så släppte jag den för att torka bort 
svetten ur handflatorna mot byxbenen, innan jag tog ett nytt tag och sakta, sakta vred på den.
Först hände ingenting, sen ingenting, men sen klickade det till i låset.
”Backa nu allihop.” sa jag och tog ett nytt tag, men nu om handtaget. De andra backade några 
steg.
”Ett, två, tre och….. NU!” sa jag och äntligen öppnades dörren.
Vi gick in i rummet och allt vi såg var… SPEGLAR!
Rummet var inte så stort, men stort nog för att vi alla fem skulle få plats utan problem. Det 
enda ljuset kom från ett takfönster, och det fanns inga andra fönster eller dörrar. Alltså fyra 
hela väggar, förutom dörren vi kom in igenom. Och varenda liten centimeter av dessa fyra 
väggar, och baksidan på dörren också för den delen, var helt klädda med speglar. Och inte en 
enda var den andre lik. Det var runda och fyrkantiga, pyttesmå och jättestora, färgglada ramar 
och inga ramar alls. Plastiga och träiga. Hundratals och åter hundratals. Huller om buller. 
En salig blandning, helt enkelt.
Vi stod storögda och stumma mitt på golvet och såg oss omkring. Den förste som bröt 
tystnaden var Malin.
”Wow, alltså!”
”Vaddå wow? Var är skatten?” sa Benke besviket.
”Men erkänn att det är ett häftigt rum.” sa Sara och gick fram till en av speglarna och lät 
fingrarna löpa längs den gamla, snidade ramen.
”Det här kan inte vara hemligheten. Ett rum med speglar.” sa jag och såg mig omkring.
”Det kanske finns någon hemlig lucka bakom någon av speglarna.” sa Ali och började 
försiktigt lyfta på en spegel och kika under den.
”Eller en lös bräda i golvet.” sa jag och började krypa över golvet medan jag kände mig för 
med händerna. Sara hjälpte Ali, och Malin kröp på knä bredvid mig. Det var bara Benke som 
inte visade någon större skattjaktslust. Med en suck satte han sig mitt på golvet.
”Det är ingen idé.” sa han.
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”Äh, kom igen nu Mega Flavour. Du brukar väl aldrig ge upp!” sa jag och knuffade till 
honom för han satt i vägen.
”Leta på ni.” sa han. 
”Det är ändå ingen mening. Detta är hemligheten!”
Han höll ut händerna i en svepande gest.
”Hemligheten är ett rum fullt med speglar!”
”Det kan hända.” sa jag. ”Men vi har inte hittat skatten än.”
Vi letade och letade. Inte en spegel, och inte en golvbräda undgick vår granskning. Men 
ingenting fann vi. Ingenting. Till slut gav vi upp, en efter en, och satte oss bredvid Benke på 
golvet.
”Jaha, vad gör vi nu?” undrade Malin.
Jag ryckte på axlarna. Ali såg ner i golvet. Benke suckade.
”Vi får väl hitta på något nytt spännande att göra. Vi har ju ett helt sommarlov kvar.” sa Sara. 
Vi satt tysta en stund till.
Till slut reste sig Ali upp.
”Äh, här kan vi inte sitta och sura. Vi sticker och badar!”
Vi reste oss upp och började gå ut ur rummet. Sist var Benke som till slut motvilligt reste på 
sig. Men halvvägs upp stannade han plötsligt tvärt, och stirrade in i en av speglarna.
Jag vände mig om i dörröppningen och suckade.
”Kom igen nu Benke.”
”Jag har det!” utbrast han.
”Vad har du? Ryggskott?” undrade jag.
Ivrigt och med ett stort leende på läpparna reste han sig upp, men stod kvar mitt på golvet 
med blicken fäst vid en annan spegel.
”Jag har det! Jag vet var skatten är!” skrek han.
”Var då?” 
”Kom!” kallade Benke och håvade med armarna i luften som om det skulle hjälpa oss att 
komma fortare in. ”Kom tillbaka. Allihop!”
Vi lufsade, ganska ointresserade, tillbaka så vi stod i mitten av spegelrummet igen.
”Var är den då?” undrade vi och såg oss omkring.
”Ni vet hur man brukar säga, att man inte ser skogen för alla träden.”
Jag nickade.
”Vi såg inte skatten för alla speglarna!”
Vi såg skeptiskt på honom.
”Titta I speglarna. Inte PÅ!”
Och då såg vi. Oss själva. Och sakta gick det upp för oss.
Det är VI som är skatten.
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KAPITEL 12 

”Jag tror jag går och lägger mig.” sa jag och reste mig ur tältstolen. 
Det var en varm och lugn sommarkväll, och som vanligt på varma lugna sommarkvällar 
trängdes vi på balkongen. Jag vet inte varför, men mina föräldrar tror att vi har en stor altan 
med en gigantisk trädgård. Så balkongen är fullproppad med växter, blomsterlådor, solstolar, 
campingbord och stolar, en grill av större modell, uppblåsta badbollar och madrasser. Och så 
mamma, pappa, jag och syrran då. Och som om det inte var nog hade vi tryckt in mormor 
också i ett hörn. 
Pappa hade grillat igen, och inga brandbilar hade kommit tutande, så han var ganska nöjd. 
Mamma satt med syrran i famnen, som sov, och det syntes att hennes ögonlock också blev 
tyngre. Mormor tömde de sista dropparna kaffe ur en termos, och såg sedan upp mot mig.
”Godnatt mormor.” sade jag, gick fram till henne, och gav henne en kram.
”God natt Jesper, och sov så gott.”
Jag sade god natt till mamma och pappa också, klappade syrran på huvudet, och gick sedan 
och borstade tänderna. 
När jag väl gått och lagt mig sparkade jag snabbt av mig täcket igen, för detta skulle bli en 
varm natt. Jag kände mig dåsig av all sol och all god mat. Och av hemligheten. Nu när den var 
löst så var det som om luften hade gått ur mig. Det hade varit spännande dagar. Och de kändes 
redan overkliga. Jag fick känslan av att de skulle kännas mer och mer overkliga alltefter tiden 
gick, tills jag slutligen en dag inte vet om det verkligen hänt.
Jag knäppte mina händer.
”Gud! Tack för idag. Tack för de senaste dagarna rättare sagt, för jag har varit för upptagen 
för att be på ett tag. Tack för sommarlov och varma, lugna kvällar. Tack för mina vänner och 
min familj. Tack för äventyret och hemligheten. Jag förstår fortfarande inte riktigt vad som 
hände, och hur det gick till. Men jag tror inte jag bryr mig så mycket om det. Huvudsaken är 
att det har varit roliga dagar tillsammans med dig, Gud. Allting kan man inte förstå, och då får 
man välja om man vill tro eller inte. Jag tror. Och när jag såg mig själv i speglarna förstod jag. 
Tack för att jag får vara din skatt, även om vi hade hoppats finna en annan sorts skatt än oss 
själva. Och när jag såg de andra i speglarna förstod jag att de är de värdefullaste skatterna jag 
har. Mycket mer värdefulla än alla jordiska prylar jag skulle kunna tänka mig. Alla som har en 
vän är rik, det har jag lärt mig nu. Tack för det, Gud. Godnatt! Amen.


