
 

 

 

 

                            

Andra resan till Näslingarnas by 
Vi har en del att lösa innan vi kan resa tillbaka. Som tur är kommer vår kära uggla Hedvig till 
oss med lösningar. Hon hittade det sista namnet vid Mossberget, och vi får veta hur vi ska 
göra för att få fram texten som blev osynlig. Hedvig har med sig en korg och ett silvertyg och 
en ramsa. Det tomma receptet ska läggas i korgen med silvertyget på, sedan ska man säga 
ramsan: ”Häckla hoppa häxasoppa. Jättens spott nu ska bort” Vi prövar, och tänk det 
fungerar. När vi tar fram det tomma pappret så har det nu kommit fram text. Vi kan inte låta 
bli att skratta. Prutt-soppa kallar häxorna den för. Stackars trollen. Då är det namnskyltarna 
kvar, vi sitter i våra grupper och funderar och kommer fram till samma lösning. Namnen 
börjar på R, M, T och B. Hållplatserna börjar också på dessa bokstäver. Vi tror att de som 
börjar på R ska vara till hållplatsen Röset osv. Nu känner vi oss färdiga för resa igen… 

                          

Vår matta tar oss återigen till Sagovärlden och så traskar vi på till Näslingarnas port. Vi 
glömmer inte att göra rätt så vi kommer förbi deras larmlykta. Nu måste vi ju börja hitta 
sakerna som ska vara i soppan. 4 mörka hårstrån har vi med oss i en skål, en fröken fick offra 
några! Svarta svampar hittar vi direkt. Ingen fälla syns till när vi närmar oss Katthemmet. 
Kanske kan vi hitta muständer där… Det är lite svårt att läsa receptet för häxornas bokstäver 
är felvända ibland.  
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Vi har tur, i katthemmet sitter katterna runt en matskål. De verkar ha avslutat en måltid. Kvar 
i skålen ligger det muständer. Vi plockar 7 stycken, så bra! Nu undrar vi var Tilde Bäck håller 
hus… Vi ropar på henne så vänligt vi kan, och nu ser vi henne komma gående genom skogen. 
Oj då, hon blir visst lite arg för att vi låter för mycket i Sagoskogen. Bäst vi skärper till oss med 
det. Hedvig berättade ju att Kättil numera har korpar som spanare åt sig för drakarna blev så 
gnälliga när de inte kunde spruta eld längre. Tilda Bäck blir på bättre humör när vi berättar 
att vi lyckats med uppgifterna. Vi visar receptet och bestämmer att vi ska fortsätta samla ihop 
alla sakerna till henne. Det är rätt recept som tur är. Vi tänker att det är smart att vara extra 
snäll mot henne, så vi berömmer henne så mycket vi kan. Säger att hon är duktig och snygg, 
då blir hon väldigt stolt märker vi, nästan lite mallig. Men det gör inget, det viktigaste är att 
hon ska vilja ge oss nyckeln sedan. Nu måste vi gå runt till alla hållplatserna och sätta dit alla 
namnen, samtidigt som vi letar efter ingredienserna. 

           

Barnen har så bråttom oj oj. Första gruppen fixar alla namnen som börjar på R vid hållplatsen 
Röset, så bra nu kan de häxbarnen åka till skolan igen. På väg till Mossberget passerar vi en 
fälla som vi ser i sista stund. Svarta korset, då gäller det att snabbt hitta en kompis så man 
kan ligga som ett kors på marken.  Barnen som börjar på M sätts upp vid hållplatsen 
Mossberget. 



     

Stigen leder uppåt över stock och sten. Tur att inte alla har lika bråttom för då hade vi missat 
ett spindelnät i ett träd precis vid stigen. Spindlar behöver vi! Vi försökte fånga några som 
bara kröp iväg, men de här verkar sitta mer still. Så bra, då kan vi plocka 5 stycken. Barnen 
tycker att vi ska ta den största, det är nog mamman. De är läskiga att ta i! 

     

Vid hållplats Toppen sätter nästa grupp upp namnen som börjar på T. Sedan kommer vi fram 
till Kvast-stationen. Den är sig lik ser vi, fast en taxi saknas. Den är väl ute på flygning då. Men 
inga häxor syns till, just det Tilda Bäck sa ju att de var på bortamatch mot Vetlingarna. 
Samma resväska som vi såg förra gången står kvar. Vi är så nyfikna på vems det är och vad 
som finns i den. Egentligen ska man väl inte öppna andras väskor, men tänk om det är något 
viktigt som behövs vår hjälp till… Vi bestämmer oss för att öppna den. Inuti finns olika saker, 
en kudde, kläder, en tandborste (som ser smutsig ut), ett gosedjur. Mest intressant är en 
ritning på en skattkammare. Hmm detta måste vi fråga Tilda Bäck om, vi tar med oss 
resväskan. Den är tung som bara den. 



       

Nu är det bara hållplats Bäcken kvar. Dit är det inte långt, där sätter sista gruppen upp 
namnen som börjar på B. Vi kollar på receptet och konstaterar att vi har två saker kvar att 
hitta. Fladdemusbajs från ihåliga stubben och vatten från en källa, Tilda Bäck gav oss en 
silverkanna att ta vatten med. I närheten av Bäcken ser vi flera små källor, vilken ska vi 
välja…? Vi hittar en som glittrar. Den tror vi är rätt så vi tar fram silverkannan och fyller den 
med vatten. 

           

Vi tar med oss vattnet när vi fortsätter stigen som leder ner mot Tilda Bäcks koja och eldstad. 
Vi klarar av en fälla Vargsvansen, alla bildar ett led och viftar på rumpan samtidigt. Vid den 
trekantiga stenen ligger det nu gula stenar istället för röda och det står en ny lapp ”Rimma på 
siffran” Vi räknar till 8 stenar, så barnen hittar på rimord till åtta. Det är nog någon häxa som 
gillar klurigheter som bor här. Nu ser vi flera små ihåliga stubbar så barnen börjar leta i dem. 
Någon upptäcker en fladdermus som sitter i ett träd, den är alldeles stilla och verkar sova. 



          

I en av stubbarna hittar vi nu en påse med något som måste vara fladdermusbajs, så märkligt 
man kan undra om detta är deras toalett… Och i samma stubbe ligger något mer, vi fiskar 
fram det. Men, det ser ut som en kartdel! Den tredje som vi behöver. Det finns något mer 
som vi behöver (Nyckeln) så nu närmar vi oss Tilda Bäck för att visa henne ingredienserna till 
soppan. Hon står och ser lite fundersam ut vid sin kvast. Vi ser att hon grejar med en annan 
kvast också, det är den som saknades uppe vid Kvast-stationen. Vi får veta att den behöver 
lagas. En av häxorna flög med trollet Byggmästare Rumpe och kraschade in i ett träd. Tilda 
pekar på väskan som vi släpat med oss och säger att den är Rumpes. Både han och väskan var 
så tunga. 

         

Vi är ivriga att berätta om namnskyltarna som är på plats, och visa Tilda Bäck alla saker vi 
plockat med oss. Allt till soppan ska läggas i grytan som hänger i trefoten. Tilda tycker att vi 
kan hjälpa till att lägga i allt i rätt ordning. Då måste vi följa receptet. Vi lägger i de svarta 
svamparna, hårstråna, spindlarna, fladdermusbajset, muständerna och till sist en kanna 
källvatten. Tilda Bäck blir så glad när hon ser att soppan blir som den ska. Nu ska de ge den 
till trollen så de slipper ha ont i magen mer…  



       

Hon är på riktigt gott humör minsann! Vi frågar om hon inte kan tänka sig att röra med något 
annat än nyckeln i soppan, och nu tycker hon att det är en bra idè. Vi får nyckeln av henne, 
vilken tur! Hon undrar om vi vill följa med på den nya rundturen i Höga Landet nästa lördag. 
Det var så lyckat sist, så nu har de höjt priset till 1000 kronor. Det är ju väldans dyrt tycker vi, 
men vi kan ta med reklamlappen hem och fundera. Så undrar Tilda Bäck om vi kan ta och ge 
väskan till Byggmästare Rumpe om vi ska resa till Trollen. Ok, säger vi för vi hoppas ju att 
Miranda skickar oss dit nästa gång. Då får vi släpa hem resväskan så länge, men om vi hjälps 
åt går det bra. Vi är ju så glada nu som har både kartdel och nyckel med oss hem denna 
gången! Barnen är trötta svettiga men stolta över det lyckade uppdraget när vi går hemåt 
och reser tillbaka på mattan till vår värld igen… Yes! 
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