
 

 

 

 

Våra äventyr i Höga Landet 

Första resan till Näslingarnas by 
Barnen på Ugglan väntar nu på nästa resekort från Miranda. Vart ska vi resa nästa gång tro…? 
Snart får vi veta, det blir till Näslingarnas by. Oj då där bor ju häxorna… Vi läser i berättelsen 
vi fick av Miranda när vi startade vårt Äventyr, och där står det att de brukar göra magiska 
soppor som de bjuder på. Ibland kan de lägga någon förtrollning i dem, så vi ska nog akta oss 
för att smaka! Häxorna har en viktig uppgift i Höga Landet, de har en kvaststation och de 
flyger invånarna runt i landet. Det låter roligt. Vi bestämmer en resdag och så ger vi oss iväg 
på vår matta. 

                     

Resekortet leder oss fram till Sagoporten som är ingången till Näslingarnas by. Den är svart 
och ser lite mystisk ut med spindelnät på. Vi peppar oss med ett tummen upp och ett Yes! 
innan vi går in. I Mirandas brev fick vi veta att det är en viktig sak vi måste göra nu. Det står 
en lykta och brinner precis vid ingången. Det är ett larm som häxorna gjort för att inte 
objudna ska kunna ta sig förbi, de är så rädda om sina kvastar nämligen. Men om man säger    
”Tvi tvi tvi här ska vi förbi” så går det inget larm. Vi ser första snitseln och börjar följa stigen. 
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Vi håller nästan på att missa en fälla svarta stenen men upptäcker den som tur är. Barnen 
kryper snabbt ihop till små stenat på marken, puh så är den faran över. Nu kan man se något 
längre fram, ett litet berg där det ligger fullt av katter på. Katthem står det på en skylt, vi 
tycker katterna ser gulliga ut och vinkar lite åt dem. Men så blir vi uppmärksamma på något 
som rör sig längre fram mellan träden. Det ser ut som en häxa med blått hår som skriker 
något, vi blir både nyfikna och lite spända. Vi möter häxan i en glänta i skogen… 

                

Det är något väldigt knasigt med häxan tycker vi, för nu ser vi att hon sitter på axlarna på en 
vätte. Stackarn! Det är honom hon skriker åt, att han ska springa fortare. När hon får syn på 
oss ser hon förvånad ut.  -Hur kom ni in här och förbi larmet? undrar hon. Vi berättar att vi är 
människobarn som kommer för att hjälpa. Häxan som heter Tilda Bäck ser misstänksam ut, 
när vi talar om att vi är goda och vill hjälpa Drottning Leah. Hon vill inte prata om någon 
nyckel minsann. Den stackars vätten ser trött ut. Tilda Bäck berättar att hon kom på vätten 
med att tjuvåka kvast så nu får han som straff bära henne hela dagen. Vi tycker inte att det är 
snällt men vi är vänliga mot henne ändå och frågar om allt är bra här i deras by eller om de 
också fått problem med Kättil. Det har de såklart, när Kättil klampade in här så gick han till 
alla kvasthållplatserna och tog namnskyltarna som visar vilka barn som ska åka från 
hållplatsen när de ska till skolan på morgonen. Tilda Bäck vägrar att ta med några barn nu för 
hon vill inte göra fel. Så häxbarnen kan inte komma till skolan nu, det är ju dumt. Vi frågar om 
hon sett till någon uggla… och det har hon. Men hon tyckte den pratade för mycket så hon 
slängde in den i Katthemmet med en svart filt över. Men hon är allt tokig, det kan ju vara 
Hedvig. Ett barn säger att det var en svart filt bland katterna… 



             

Barnet går ner och tittar i katthemmet, och minsann är det Hedvig som ligger där under 
filten. Vi försöker prata med henne men det verkar som att hon har tappat rösten. Hedvig får 
viska i frökens öra. Jodå Hedvig har flugit och spanat hos Kättil och drakarna och fått höra att 
Kättil blandat ihop alla namnskyltarna till hållplatserna. Sedan gömde han tre namn 
någonstans vid varje hållplats. För att lista ut vilka namn som hör till rätt hållplats behöver 
man komma ihåg vad hållplatsen heter, och så hör namnen ihop på något sätt. Det får vi 
klura ut. Okey då letar vi upp hållplatserna till att börja med. Det ska finnas 4 stycken. Vi 
bestämmer att en grupp i taget får gå först, och så lämnar vi Tilda Bäck ett tag. 

             

Det är lätt att hitta hållplatserna men inte lika lätt att hitta namnskyltarna. Den första 
hållplatsen heter Röset, där hittar vi tre namn. Men vid andra hållplatsen Mossberget hittar 
vi bara två. Vi ger upp efter mycket letande, kanske kan vi be Hedvig leta åt oss. Tredje 
gruppen tar täten när vi följer stigen uppåt till nästa hållplats som heter Toppen. På vägen dit 
klarar vi av en fälla Kättils pärlor, alla hoppar jämfota tre gånger. Vid hållplatsen Toppen 
hittar vi tre namn som tur är. Nu ser vi också något som verkar vara Kvaststationen. Vi 
passerar en start och landningsbana, hoppsan den får man inte gå på. Bäst vi aktar oss för 
det. Här finns det en del att titta på… 



             

Det står flera olika kvast-taxi uppställda vid Kvaststationen. Man kan läsa tidtabellen där det 
står hur dags de olika skolbarnen blir upphämtade vid sina hållplatser. Det finns en prislista 
och ett Veckans erbjudande som låter intressant. En rundtur i hela Höga landet för 400 
kronor, det är ju nästan så vi blir sugna på det… Vi ser en resväska som står vid ”kvarglömt” 
Undra vem som glömde den… Men inga fler häxor ser vi till. Är de ute och flyger allihop tro? 

           

 

       



När vi tittat färdigt på Kvaststationen så fortsätter vi till den sista hållplatsen Bäcken. Där 
hittar vi tre namn till. Vi lägger ut alla namnen på en sten och läser dem. Lite roliga namn har 
de allt, otur bara att det saknas ett men vi får hoppas på Hedvig. Stigen leder oss förbi 
stubbar och stenar, en källa skymtar vi också men barnen har så bråttom! Vi stannar till vid 
en sten som ser lite speciell ut. Det ligger röda stenar i en hög framför, de sorterar vi i 
storleksordning för säkerhets skull eftersom det står ”störst först” på en lapp. 

          

Nu ser vi en koja lite längre fram där någon rör sig. Någon med blått hår. Det är Tilda Bäck 
som flyttat på sig visst. Vi går närmare och ser att hon står vid en eldstad med en gryta. 
Vätten ser vi inte alls, hon måste ha släppt honom fri. Det var för väl, han var nog trött nu. 
Kanske lyssnar hon lite på oss i alla fall. Vi vill prata med henne igen så vi ställer oss framför 
henne. Hon ser ganska bestämd ut, men farlig verkar hon inte. 

          

Hon rör i grytan på trefoten, och nu ser vi att det hon rör med ser ut som nyckeln! Tokiga 
häxa, nu gäller det att vi får henne att förstå att den behövs för att rädda Leah. Men hon 
pratar hellre än lyssnar märker vi. Tilda Bäck berättar att de gjort en knasig soppa och gett till 
Trollen för att skoja med dem. Den gör så att de fiser så det mullrar och så får de jätteont i 
magen. Nu hade de tänkt ge dem en ny soppa så det blir bra igen, och det kan bara göras om 
man gör samma recept baklänges. Men det som hände var att Kättil kom och spottade på 
receptet så all text försvann. Vi får se det tomma pappret. Oj oj så tokigt. Vi säger att om vi 
får pappret så kan vi be Miranda om hjälp. Det går hon med på. 



        

Vi berättar att vi hittat namnskyltarna, då blir hon lite imponerad. Men hon vet ju inte vilka 
namn som ska sitta vid vilken station, så det måste vi lösa. Vi får ta hem dem och fundera ut 
vilka som hör ihop. Om vi löser problemen i Näslingarnas by så hoppas vi att hon tänker om 
med att ge oss nyckeln. Plötsligt ser ett barn något som ser ut som drakögon längre bort 
bland trädstammarna. Hua här vill vi inte vara kvar om drakarna kommer. Vi säger hej då till 
Tilda Bäck som visst funderar på att ta ett bad i Näs-sjön. Hon pekar på den och vi tycker inte 
de ser så inbjudande ut. En liten pöl med smutsigt vatten. 

      

Vi lämnar Hedvig vid katthemmet och ber henne flyga och leta vid Mossberget efter det sista 
namnet. Tilda Bäck talade om att man måste klara larmet på vägen ut också, så det gör vi. Nu 
har vi en del att jobba med på förskolan. Barnen är fulla av tankar på vägen hem. Det gick ju 
bra att träffa en häxa även om hon var lite knasig. 
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