
Resan till Eklingarnas by 
Vi får en del annat att tänka på när det blir jul i vår värld, de firar nog jul i Höga Landet också 
tror vi även om de inte är så glada för alla bekymmer som Kättil ställt till med. I Vetlingarnas 
by är det i alla fall bättre nu sedan vi var där, vi vill så gärna försöka hjälpa till med något i de 
andra byarna också… Och så behöver vi ju alla 4 nycklarna.  När julen är över så väntar och 
väntar vi på nytt resekort från Miranda. Till slut kommer det! Tillsammans med ett brev där vi 
får veta viktiga saker.  

I Eklingarnas by bor alverna, de som försvarar Höga Landet och som är duktiga på att göra 
medicin. Kättil har gjort något riktigt elakt, han stökade till i deras Apotek och gav alv-barnen 
sömnpulver så de föll idjup sömn. De sover fortfarande, och kan bara väckas om man strör 
ett särskilt pulver på dem som görs enligt ”recept för motpulver”. Detta behöver de hjälp 
med. För att lösa receptet måste man veta vilka siffror som är 10 kompisar med varandra. Vi 
sätter igång och öva oss på detta…  

En av ingredienserna måste komma från människovärlden. Gurkmeja. Barnen får i läxa att ta 
reda på vad det är. Det är en krydda kommer vi fram till. Resten av ingredienserna ska vi hitta 
hos Eklingarna. Det stod något i brevet som vi inte förstod riktigt, att Hedvig haft problem 
med någon rök när hon var där och spanade. Hmm tur att vi har Mirandas kraftstenar som 
skyddar oss mot allt ont. Vi bestämmer en resdag och så ger vi oss iväg. 
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Det är vinter och snö även i Höga Landet, och kallt! Resekortet visar oss vägen till porten som 
är ingången till Eklingarnas by. När vi närmar oss porten ser vi plötsligt att det sprakar eld och 
rök någonstans därinne. Oj oj, ska vi våga gå in och ta reda på vad som händer? Jo det vill vi 
såklart. Elden verkar ha slutat nu men det luktar fortfarande rök. När vi kommit igenom 
porten ser vi någon som först verkar vilja gömma sig bakom träden och ser rädd ut… 

      

Varelsen närmar sig oss försiktigt. När den är tillräckligt nära så hälsar vi god dag. Det är en 
alv, som försiktigt börjar prata med oss, den vill veta om vi är människobarn. Alven är rädd 
för eldkloten som Kättils drakar kommer och sprutat ut lite varstans, röken gör att alla alver 
får ont i ögonen och blir rädda. Just denna alven klarar sig mot röken, och  den är nog ganska 
modig ändå som fortsätter att stå vakt ensam vid deras vakttorn och hålla koll på vilka som 
kommer in i byn. Vi ser flera olika spjut. Alven har funderat på om det skulle komma några 
människobarn eftersom den gav receptet till vår uggla Hedvig när hon var där på 
spaningsuppdrag. Den blir lättad över att få veta att vi vill hjälpa till med att rädda alv-
barnen. Vi visar receptet och alven visar att den har en magisk gryta, och silvertyg. 



        

Vi ser en nyckel som alven har runt halsen. Vi försöker förklara att vi behöver den, men då 
ser alven rädd ut igen. Det är nog så att vi måste hjälpa till först innan alven vågar ge oss 
nyckeln. Nu är det ju inte bara de sovande alvbarnen som är problemet utan även drakarnas 
eldklot. Alven berättar att drakarna kommer närsomhelst och att de brukar dricka ur källan 
innan de försvinner. Miranda skrev i brevet att vi skulle städa i deras Apotek, så vi lämnar 
alven ett tag för att leta reda på Apoteket och för att samla ingredienser till ”motpulvret” 

        

På vägen till Apoteket hittar vi mossa. Det behövs ”lika många nävar som 10 kompisen till 9” 
så det fixar vi. Oj så stökigt det är i Apoteket. Det är nummer på de olika medicinerna så vi 
tänker att det är bra att ställa dem i rätt sifferordning. Det är intressant att läsa på 
medicinerna de har, det finns tex Renfana mot mardrömmar, Björksav mot kli och klåda, 
Grodspott för len hud och så en som inte verkar riktigt färdig. Nysörtsaft. Gör så man nyser 
står det, och så en massa anteckningar om magiska kristaller och om att stoppa eld och rök. 
Hmm kan det vara så att de var på väg att göra en medicin mot drakens eld…? I så fall är det 
en jättebra idé om vi gör färdigt den. Det bestämmer vi oss för. Vi tar med oss flaskan med 
Nysörtsaft och alla anteckningar när vi går vidare. Nu ska vi dessutom hitta magiska kristaller 
som alverna gömt vid 3 markerade träd. Det blir mycket att tänka på när vi går vidare. 



         

Vi hittar granbarr till receptet och klarar två fällor. Vargsvansen och drakens klo. Vi hittar träd 
med färgmarkering på, där letar vi tills vi hittar kristaller i samma färg. När vi passerar en 
klippkant ser vi att det ligger något där. Bröd på en silverbricka, aha det måste vara alvbröd 
som alven sa att vi gärna fick äta för att få extra kraft. Det kan vi behöva nu. Alven bad oss 
också om att hålla utkik efter några magiska silverfjädrar som den behöver för att ge spjuten 
kraft, det har vi nästan glömt för vi fick så mycket annat att tänka på. Men plötsligt ser vi 3 
vackra silverfjädrar i snö. Så bra, då tar vi med dem till alven. 

       

Snart har vi hittat kristaller vid alla 3 träden som det stod, och vi närmar oss alvernas källa. 
Det var här det föll ett träd när Kättil klampade in, det ser vi. Men källan är vacker ändå, och 
känns lite magisk. Det ska finnas en stubbe, den hittar vi. Där ska kristallerna läggas enligt ett 
mönster som finns i alvernas anteckningar på Nysörtflaskan och ställa flaskan i mitten. Så ska 
vi alla tillsammans säga: ”Lira lara lor Draknäsa full med snor”. Sedan ska Nysörtsaften hällas 
i källan! Nu hoppas vi att drakarna dricker i källan som de brukar, och då kommer deras 
förmåga att göra eld försvinna. Så smart. Nu har vi hjälpt alverna att göra färdigt det de hade 
tänkt. Men vi har kvar att fixa motpulvret, det måste alven göra nu när vi hittat alla 
ingredienser. Vi lämnar källan och går upp mot vakttornet igen. På vägen dit passerar vi ett 
geggigt hål, och där på marken ligger det något. Det ser ut som en kartdel! Den tar vi med 
oss. Så spännande att se om den passar ihop med den vi hittade hos Vetlingarna.  



         

Vi har mycket att berätta för alven när vi träffas igen. Om hur vi fixat Nysörtsaft i källan så att 
drakarna inte ska kunna spruta eldklot här i Eklingarnas by längre, då kan ju de andra alverna 
våga sig fram igen utan att vara rädda för röken. Och så ger vi silverfjädrarna till alven, nu kan 
den använda dem till spjuten igen. Vi ställer grytan på eldstaden och häller i de sista 
ingredienserna. Snö och gurkmeja. Silvertyget läggs över grytan och så säger vi alla ramsan:  
”Ett och två röra så, tre och fyra simsala syra, fem och sex barnen snart väcks, sju och åtta 
simsala måtta, nio och tio alvernas magio ”Vi ska blunda och räkna baklänges från tio. Alven 
tar fram en träskål som den sänker ner i grytan för att ösa upp innehållet. Vi tittar i träskålen, 
och ser att det blivit ett glittrande pulver. Så fantastiskt, receptet fungerade… 

                                                                                                      

Nu ska alven bara strö ut det på de sovande alvbarnen så kommer de att vakna när solen går 
ner. Åh så skönt för de små stackarna att få bli vanliga igen. Så glada de måsta bli alla alverna 
nu när de kan ses igen. Alven som vi träffar är mycket glad och tacksam för allt vi gjort. Nu vill 
den ge oss nyckeln som vi behöver, det var ju det vi hoppades på! 

  



         

Det känns riktigt bra när vi säger farväl till alven och går ut genom Sagoporten. Vi har både 
nyckel och kartdel med oss hem den här gången. Vilken lyckad resa! 
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