


Kråkan ritade och ritade. Till slut hade han hela bordet fullt  
av skisser. Det såg ut som ritningar till en båt … 
Kråkan drack kaffe. Han funderade.
– Hm … tänk, tänk, tänk. Propeller, propeller … Krax! Jag måste hämta! 
Han flög iväg ut igen.

Mamma Mu satt på bryggan och plaskade med fötterna  
och svansen i vattnet.
– Mu vad synd att Kråkan flög hem. Det brukar alltid hända 
nåt skoj när han är här. Och Lina och Lillebror har gått hem. 
Det är inte lika roligt att leka alldeles själv. Jag tror jag tar  
en liten tur med cykeln.



På en vägg satt en tavla med simmärken.
– Titta Mamma Mu, sa Lina, det där är Baddaren. Den får man om man 
kan hålla andan och doppa huvudet under vattnet fem gånger.  
Och så ska man blåsa ut luft så det bubblar. 
– Mu det kan jag, sa Mamma Mu.  
– Den där har Lillebror tagit. Det är Silverfisken. Då fick han hoppa från 
kanten och simma 25 meter – på grunt vatten alltså.
Mamma Mu pekade på ett annat märke.
– Men vad är det där? Mu, den var fin! 
– Det är Guldfisken. Det är den svåraste, sa Lina. Då ska man kunna dyka 
från kanten, och simma 25 meter – på djupt vatten.
– Den vill jag ta, sa Mamma Mu.

Mamma Mu simmade och pustade, bara huvudet  
och svansen stack upp. 
 – Heja Mamma Mu, du får inte stanna på vägen, ropade Lina. 
Jag tror du klarar det! Heja på!



Mamma Mu tog upp en bok från marken.
– Titta Kråkan! Pippi Långstrump är så stark att hon kan bära sin häst!
Kråkan suckade.
– Du är en ko, Mamma Mu!
Mamma Mu tittade ner i boken.
– Nej en häst, Kråkan. Tänk att vara så stark!
– Krax! Läsa! Det är väl ingen konst, utropade han. 
Varenda kotte kan väl läsa!

– Kan du läsa, Kråkan? frågade Mamma Mu.
Kråkan pekade på Mamma Mu.
– Hmm … vad gjorde DU i natt om jag får fråga???
Jag såg nog att du kom hem i BILEN!!!
Mamma Mu tog sin bok i famnen och blundade.
– Jag var på blibluteket. Jag läste, sa hon längtansfullt.
Kråkan stönade.
– Kor kan inte läsa böcker. Kor SKA inte läsa böcker!
Kor ska vara hemma!! Krax!



Kråkan började slå in paket. Han hade många 
sorters papper hemma. Tidningar, påsar och gamla 
julklappspapper. Kråkan hade sparade grejer överallt  
i sitt bo. Han letade i brödskrinet.
– En legobit! Den vill jag ha.
Kråkan slog in och tejpade. Han rotade i verktygslådan.
– Mmm, en korvbit. Den blir jag glad för.

Han kikade i kastrullskåpet.
– Ett förstoringsglas. Jättefint. Vill jag ge  
bort det? Ja, till mig förstås. Hehe.
Kråkan for runt i sitt bo och hittade fler  
och fler saker. Han tejpade och lackade och  
klistrade lappar. God Jul Kråkan från Kråkan,  
skrev han på alla paket.



Mamma Mu klättrade upp i sitt klätterträd.
Hon tittade ut över sjön. Vattnet hade blivit is.
Det fortsatte att snöa. Mer och mer.  
Mamma Mu fick en mössa av snö.
Hon satt alldeles stilla och såg sig omkring. 
Jag ser hela världen, så liten den är uppifrån! tänkte hon.
 

Flax flax flax. 
Kråkan kom tillbaka och landade i trädet.
– Hej Mamma Mu. Vad konstig du ser ut. 
– Jag låtsas att det är sommar och att jag sitter i mitt klätterträd  
bland bladen. Det är musigt!



– AJ, mu! Titta, plåster Kråkan.  
Jag hoppade över staketet och ramlade.
– Krax Mamma Mu! Du ska INTE hoppa  
över staket. Gå som en ko!
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– Varför?
– För att jag sitter fast med hornen i marken.
Kråkan suckade. 
– Men hur? Hur har det gått till? Hur kan en ko 

hamna upp och ner, med fötterna rakt upp och hor-
nen i marken.

– För att jag hängde i knävecken.
– Hängde. I knävecken? sa Kråkan sakta.
– Mu! På den tjocka grenen, längst ner på trädet.
– Den tjocka, ekade Kråkan.
– Utan att hålla i mig! Bra gjort va, sa Mamma 

Mu glatt och svängde med svansen.
– Kor kan inte hänga i knävecken Mamma Mu!
– Jag kunde det, en stund. Men sen tappade jag 

taget. Och fastnade så här med hornen i marken. Jag 
kommer inte loss själv och snart måste jag hem och 
mjölka. Kan du putta, Kråkan?

– Krax! Putta! Ska jag!
– Men lyft då Kråkan. Jag måste ju komma upp.
– Lyfta! En ko! Aldrig! Jag puttar, jag puttar.
– Hyggligt Kråkan!
Kråkan puttade på Mamma Mus rygg. Hon spar-

kade med benen i luften.
Kråkan stönade och stånkade.
– Det går inte. Jag får dra i svansen i stället. 







Vina Vina gör spår i snön
med fötterna och med pinnen. Vina Vinaspår och pinnspår.





Han rullade ihop sig skönt på stolen.  
Han tyckte det var mysigt på sjukhuset.
Då satte sig sjuksköterskan på stolen. 
Rakt på Dagspöket!
– Oooo, ropade han.
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