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INLEDNING
Här kommer 12 scoutandakter som är skrivna av Magdalena Gustafsson. I ”Sagan om 
Knut” följer vi Knut som är elev på Bästakraftskolan. Knut går i Tidskraftsklassen tillsam-
mans med Naja, Robban och Sture. Deras lärare heter B.P. En handbok spelar en viktig 
roll i undervisningen. I andakterna följer vi deras liv på skolan. 

Andakterna ägnar sig för åldersgrupperna spårare (8-9 år) och upptäckare (10-12 år). 
Varje kapitel innehåller en berättelse om Knut, samtalsfrågor och en bön. Detta är del 1 av 
”Sagan om Knut” och är tänkt att användas under höstterminen. Del 2 hör till vårterminen.
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KAPITEL 1  

Knut kunde inte bestämma sig, tyckte han 
om det som stod i brevet eller inte? ”Vi har 
glädjen att meddela dig Knut Lindgren att du 
har blivit antagen vid BästaKraftskolan. Vi ber 
dig infinna dig den 8 september kl 18.00” Vad 
var det här? Bästakraftskolan hade han aldrig 
hört talas om. Var det någon som skojade med 
honom? Knut sprang ner för trappan och in 
i garaget. ”Mamma vet du vad BästaKraftsko-
lan är för något?” Mamma torkade av sina 
oljiga händer på en trasa. ”Varför undrar du?” 
Svarade mamma med ett finurligt flin. ”Jag 
har fått ett brev från dom och dom vill att jag 
ska börja gå där” svarade Knut och skakade på 
huvudet, ”Jag förstår ingenting.” Mamma sat-
te sig ner på en pall. ”Knut kom och sätt dig 
här.” Knut gick undrande fram till sin mam-
ma. ”Jag tyckte det var dags nu, så jag anmäl-
de dig till Bästakraftskolan, jag gick där när 
jag var liten.” ”Varför har du inte sagt något?” 
” Jag ville inte säga något innan jag visste att 
du hade blivigt antagen. Det är en lite speciell 
skola men man får vara totalt sig själv.” 

Så var det den 8 september och Knut vinkade 
till mamma innan han gick in genom den sto-
ra järngrinden. Bästakraftskolan stod det med 
snirkliga bokstäver på en liten skylt. ”Välkom-
men Knut!” Sa en kort gubbe i grön kavaj och 
räckte fram handen. ”Jag heter B.P. Här har du 
din handbok, den får du inte tappa bort och 
här har du ditt schema. Du ska gå i tidskrafts-
klassen, vi träffas där borta vid den gula ring-
en. Du får skynda dig lite. Men välkommen!” 
Knut kollade bort mot den gula ringen ”Vadå 
tidkraftsklassen?” undrade Knut och vände 
sig mot gubben i den gröna kavajen, men han 
var borta. ”Konstigt!” Knut kollade sig runt 
men såg inte den gröna kavajen någonstans så 
han satte kurs mot den gula ringen. 

Vid den gula ringen stod tre stycken som såg 
ut att vara i Knuts ålder. ”Hej jag heter Naja” 
sa en lång tjej med två långa flätor och räck-
te fram handen. ”Hej. Knut.” ”Tja Sture här!” 
Sa en grabb med ljust hår spretande åt alla 

håll. Knut gick fram till den sista personen 
vid ringen ”Hej jag heter Knut” sa Knut, men 
killen kollade inte upp från sin lilla hand-
dator. ”Hej jag heter Knut!” Sa han igen och 
stoppade fram handen framför ögonen på 
killen. Killen kollade förvånat upp, ”öh jaha. 
Robban.” Sen kollade han åter igen ner på 
sin dator. ”Vad är din specialitet då?”  Fråga-
de Naja och slängde bak flätorna på ryggen. 
”Vadå min specialitet?” Frågade Knut. 
”Vänner ta tag i ringen nu.” Det var den lilla 
gubben i grön kavaj som dykt upp som från 
ingenstans. Sture och Naja skyndade sig att 
greppa tag om den gula ringen. Robban knap-
pade in något på sin dator, stoppade ner den 
i fickan och greppade tag om ringen. ”Knut 
kom nu, vi väntar på dig” sa B.P  ”Varför ska 
vi ta tag i ringen? Jag förstår ingenting!” Sa 
Knut lite smått uppjagat ”Bra att du frågar, 
bra att du frågar” sa B.P ”frågar man inte får 
man inte veta heller. Vi ska ta i ringen för att 
förflytta oss till vårt tidkraftsrum, du förstår 
mer när vi är där så Knut ta tag i ringen nu.” 
Knut räckte fram handen och grep tag om 
den gula ringen.
 
Swusch! Knut kände det som att hans ansik-
te blev alldeles platt av fartvinden och hur 
ögonen tårades. Schuws! Så stod världen still 
igen. ”Välkomna till tidskraftsrummet! Det är 
här vi ska ha våra aktiviteter och övningar ”sa 
B.P stolt. ”Vad då för övningar och aktiviteter” 
viskade Knut till Naja som stod närmast. ”Vi 
ska få lära oss att hantera våra superkrafter, 
vad trodde du?” ”Superkrafter?!? Men jag har 
ju inga superkrafter, det här har ni fått helt 
om bakfoten” fnös Knut och skakade på huvu-
det. ”Klart du har superkrafter” sa Robban och 
kollade upp från sin fickdator som hade åkt 
fram ur fickan så fort de hade landat. ”Annars 
skulle du aldrig blivit antagen vid BästaKraft.” 
”Precis, precis” nickade B.P ”och i det här 
rummet ska vi få lära oss att hitta våra super-
krafter och med hjälp av handboken lära oss 
hur vi kan använda dom för att hjälpa andra, 
Var redo! Nu börjar vi.”



 KAPITEL 2
Knut såg sig runt på sina klasskompisar. Rob-
ban hade äntligen släppt sin handdator och 
stod nu och värmde upp sina fingrar, Naja satt 
o fingrade med sina flätor och Sture hoppade 
upp och ner som en studsboll. Knut hade för-
stått att de gjorde så för att förbereda sig inför 
en övning. Själv hade han inget sätt att värma 
upp, för han hade ju inget att förbereda sig på 
och han funderade på när klasskompisarna 
skulle förstå att han inte hade någon super-
kraft som dom. Naja kunde få tiden att stanna 
en liten stund genom att ”vira in den” som 
hon sa, Sture kunde se vad som kommer hän-
da i framtiden, eller i varje fall tre minuter 
framåt och Robban kunde ”hämta” saker till 
sig. På den senaste övningen hade han hämtat 
en tidning från 1800-talet.
”God dag tidkraftsklassen!” sa B.P, som dök 
upp som från ingenstans som vanligt, men 
Knut hade börjat vänja sig nu. ”I dag ska ni 
få en uppgift som är uppdelad i fem delar, ni 
behöver använda er av varandra för att klara 
av den, ni har alla olika gåvor och alla behövs. 
Robban tar du det här pappret? Gott, ni har 
tre timmar på er att klara det här.” Robban 
knappade in det som stod på pappret på sin 
handdator och swisch så var rummet förvand-
lat.” Välkommen till övning nr 3 ”sa en kvinn-
lig datorröst, ”ni behöver ta er förbi fem utma-
ningar för att klara övningen. Utmaning nr 
1.” Framför dom stod det plötsligt tre dörrar 
som de skulle ta sig igenom utan att använda 
samma dörr mer än en gång. Efter att ha fun-
derat en stund kom de fram till hur de skulle 
göra. Robban, Sture och Knut fick gå in genom 
var sin dörr och sedan använde Robban sin 
superkraft för att hämta Naja. Genom att sam-
arbeta så klarade de av de andra tre utmaning-
arna också, de var ganska kluriga och de fick 
använda alla sina superkrafter. Knut kände att 
han bidrog på sitt sätt för han var ganska bra 
på att komma på lösningar, men han kände 
ändå att han svek klassen eftersom han inte 
hade någon superkraft att använda. Nu hade 
de kommit fram till den sista utmaningen och 
hade inte kommit på hur det skulle lösa den. 
De skulle ta sig genom en hinderbana helt 

i mörker men fick inte nudda några väggar. 
Hur de än funderade så kunde de inte komma 
på hur de skulle göra. ”Nähä men vi kanske 
får kolla i våra handböcker” sa Knut ”Gör 
det så stannar jag tiden en stund så vi inte 
förlorar någon tid” sa Naja och log ”ta upp 
handboken och sätt dig ner.” Knut tog fram 
handboken och satte sig ner med benen i kors 
med de andra i klassen runt sig i en ring och 
Naja ”virade in” tiden runt dem. Knut började 
läsa ur handboken ”Jesus kom gående mot 
dem som satt i båten, han gick på vattnet. När 
Petrus såg detta sa han: Jesus om det är du, så 
säg åt mig att komma till dig på vattnet. Och 
Jesus sa Kom! Petrus steg ur båten och gick på 
vattnet fram mot Jesus, men när han såg hur 
mycket det blåste blev han rädd och började 
sjunka. Jesus hjälp! Jesus räckte fram handen 
och drog upp Petrus” ”Jag förstår inte” sa 
Sture ”Hur ska det här kunna hjälpa oss?” ”Jag 
tror att det kan handla om att vi behöver lita 
på varandra och att om något inte funkar så 
finns vi andra runt omkring” sa Robban. Knut 
visste inte var han skulle ta vägen ”MEN JAG 
VET JU INTE VAD MIN SUPERKRAFT ÄR! Hur 
ska jag då kunna hjälpa er?” ”Jag kan försöka 
kolla in i framtiden och se vad du kan göra” 
föreslog Sture. ”Det var en bra idé” sa Naja 
andfått ”jag orkar inte vira tiden längre, jag 
måste få vila.” Naja virade upp tiden igen och 
Sture studsade in i framtiden, när han kom 
tillbaka glittrade hans ögon. ”Din superkraft 
är awesome! Du kan koppla samman dig med 
andras sinnen en liten stund! Så du skulle 
kunna koppla dig till Robbans ögon en stund 
eller Najas hörsel.” ”Men hur hjälper det oss 
nu?” ”5,4,3,2,1,0” Sa dator rösten och Shuws 
så var de tillbaka till det vanliga övningsrum-
met ”Jaha vänner då var tiden ute” sa B.P bak-
om ryggen på dom. ”Nej! Vi som var så nära!” 
Suckade Naja. ”Bra jobbat och vissa av oss har 
ju blivit klokare på kuppen” sa B.P och blin-
kade mot Knut. Knut kände att det var tråkigt 
att de inte hade lyckats lösa utmaningen men 
mest funderade han på om Sture hade talat 
sanning, hade han en superkraft?   



KAPITEL 3
”Tror du att Sture talar sanning?” Frågade 
Knut Robban när de var på väg för att äta 
lunch. ”Om vad då?” Frågade Robban oförstå-
eligt. ”Tror du verkligen att jag skulle kunna 
koppla ihop mig med dina ögon och se det du 
ser?”  ”Inte vet jag” sa Robban och plockade 
sedan upp sin handdator ”Du får väl testa!” 
Sa Naja som hade kommit upp jämsides med 
dom, ”som den där Petrus som vi läste om i 
handboken. Han testade att gå på vattnet och 
det gick.”  ”Men sen höll han ju på att sjun-
ka” sa Knut ” Jo men det var ju för att han 
blev rädd och inte vågade lita på sin kompis” 
skrattade Sture som hade hunnit ifatt dom 
han också. ”Det är inte så att jag inte litar på 
dig Sture”, sa Knut, ”det är bara det att det 
låter så otroligt.” ”Enda sättet att få reda på 
det är att vi testar” sa Robban och kollade upp 
från sin handdator, ”vi ses i tidskraftsrummet 
om en halvtimme när vi har ätit.” ”High five 
på det” sa Sture och studsade iväg till några 
andra han kände längre fram i matkön.  
 
En halvtimme senare var de alla fyra samlade 
i tidskraftsrummet. ”Får vi vara här när inte 
B.P är med?” frågade Knut ” Han vet om det” 
sa Robban och stoppade ner sin handdator 
”B.P har koll på det mesta” sa Naja och nicka-
de. ”då testar vi.” sa Robban ”Knut jag vänder 
mig om så du inte kan se vad jag kollar på, så 
får du tala om för mig vad det är jag ser. Då 
kör vi” Robban vände sig om och Sture och 
Naja ställde sig jämte Knut. Knut koncentre-
rade sig allt vad han kunde, men han kunde 
inte se vad Robban såg. ”Det går inte” suck-
ade Knut. ”Klart det inte går på en gång” sa 
Sture och dunkade Knut i ryggen. ”du har ju 
precis fått reda på vad det är du ska öva på, 
försök igen.” Knut koncentrerade sig igen och 
knep ihop ögonen så mycket han bara kunde 
men såg ändå ingenting. ”Nä det gick inte nu 
heller” sa Knut och satte sig ner. Naja satte sig 
jämte” Det kanske funkar om du har ögonen 
öppna?” föreslog hon. ”Ja testa det Knut” sa 
Sture ” Men det kommer inte funka, kan ni 

inte bara förstå att alla inte har superkrafter!” 
sa Knut medan han jobbade på att inte börja 
gråta av besvikelse. ”Knut låt inte rädslan att 
misslyckas ta över nu, det var ju då Petrus 
sjönk” sa Sture ” Funkar det inte nu så funkar 
det kanske nästa gång du testar, men om du 
inte testar kommer du aldrig veta om Sture 
talade sanning” sa Robban fortfarande med 
ryggen mot dom andra. ”En gång till klarar 
du” sa Naja och kramade snabbt om Knut ” 
Och ha ögonen öppna den här gången” sa Stu-
re. Knut ställde sig sakta upp, koncentrerade 
sig en sista gång och öppnade ögonen. ”jag ser 
ett asymmetriskt hjärta” sa Knut plötsligt för-
vånat, ”Vad har det för färg?” frågade Robban. 
”det är turkost med något svart i. Nu försvann 
det” sa Knut och skakade på huvudet. Robban 
vände sig om. ”Knut du såg vad jag såg, jag 
kollade på ett turkost hjärta!”

”Bra att ni redan är här.” sa B.P som plötsligt 
hade dykt upp i rummet. ”Då kan ni slå upp 
era handböcker på sidan 1579, Sture börja 
du” Sture tog upp sin handbok och slog upp 
sidan. ”Kroppen består inte av en enda del 
utan många. Om foten säger: Jag är ingen 
hand, jag hör inte till kroppen, så hör den 
ändå till kroppen. Om hela kroppen var öga, 
vad blev det då av hörseln? Gud har gett varje 
del i kroppen den plats som Gud ville. Nu är 
det många delar men en och samma kropp.” 
Naja skakade på huvudet ”Först är det inte en 
kropp och sen är det en kropp i alla fall, har 
dom svårt att bestämma sig dom där som har 
skrivit den här boken?” frågade hon. B.P skrat-
tade till ”jo det kan man tycka” sa han. ”Kan 
det inte vara så att de menar att alla behövs?” 
frågade Sture ” Hur menar du då?” Frågade 
B.P ”Jo, vi har ju alla olika superkrafter” för-
klarade Sture ”men vi klarar inte av våra upp-
gifter om vi inte samarbetar.” ”Ni är alla olika, 
en del av tidskraftsklassen men det är tillsam-
mans som ni blir just tidskraftsklassen”, sa 
B.P med ett stolt leende. ”Bra, då tror jag att ni 
är redo för att ta er ann nästa uppdrag.”



KAPITEL 4
Det hade varit en rolig övning. Knut kän-
de hur nöjd han var, det var tack vara hans 
superkraft som de hade klarat utmaning 
nummer fem, den mörka labyrinten. De hade 
klarat de fyra första utmaningarna några 
dagar tidigare men så hade tiden tagit slut. 
Men nu hade de lyckats. ”High five på det! ” sa 
Sture och studsade runt. ”Bra jobbat tidskraft-
sklassen” sa B.P ”Ni förstod verkligen det här 
med att samarbeta som en kropp, alla bidrog 
med sig själva och då blir summan större än 
delarna.” ”Tillsammans kan man mer helt 
enkelt.” skrattade Naja ” ”Helt klart” höll 
Robban med.” Gott, då var övningen slut för 
i dag, nu börjar ni bli redo” ” Redo för vadå?” 
undrade Knut ”Redo för nästa steg” sa B.P med 
ett finurligt leende.” Klart vi är!” sa Sture med 
en självsäker min ”Bra då får ni slå upp era 
handböcker på sidan1432” 

”En man frågade Jesus vem som var hans 
nästa och Jesus svarade: En man var på väg till 
Jeriko när han blev överfallen och rånad och 
han blev liggande svårt skadad i ett dike. En 
pastor gick förbi, men när hon såg mannen 
vek hon av åt ett annat håll. Det gick också 
förbi en diakon, även han vek av åt ett annat 
håll. Men när en samarier som kom förbi såg 
mannen ligga där fylldes han av medlidande, 
han gick fram och band om mannens sår. Se-
dan lyfte samariern upp mannen på sin åsna 
och tog honom till ett värdshus och skötte om 
honom, sedan betalade han värdshusvärden 
för att sköta om mannen. ”Kostar det mer så 
betalar jag på återvägen” ”Vem av dessa tre 
tyckte du var den slagne mannens nästa?” frå-
gade Jesus. ”Den som visade barmhärtighet” 
svarade mannen som hade ställt frågan ”Gå 
och gör som han.”

”Hur kunde pastorn och diakonen bara gå för-
bi den skadade mannen?” undrade Naja ” Tur 
att den där Samarien kom” konstaterade Rob-
ban ”Verkligen, dessutom sågs samarier som 
svikare, för något som det folket hade gjort en 
gång i historien.” sa B.P  ” Vad betyder det att 
vara någons nästa?” undrade Knut ” Man kan 

säga att vara en medmänniska, någon som 
bryr sig inte bara om sig själv och sina vänner 
och familj utan även vill hjälpa någon som 
man inte känner så bra eller inte alls och att 
även hjälpa någon som man kanske inte har 
så mycket till övers för.” förklarade B.P  ” Så 
då är vilt främmande människor min nästa?” 
frågade Knut lite konfunderat. ”ja det är dom 
då” konstaterade Naja ”Även han som gjor-
de sönder min longboard?” undrade Sture. 
”Om han hade ramlat och skadat sig när han 
gjorde sönder den, hade du inte hjälpt honom 
då, även om han gjorde sönder din longbo-
ard?” Frågade Naja. Sture kollade ner på sina 
skor ”jo det hade jag gjort” sa han lite buttert 
”men min longboard är ändå sönder.” ”Du får 
väl be honom laga den då” sa Knut. ”jo det får 
jag göra” konstaterade Sture ”Det här är väl-
digt viktigt att förstå som människa och spe-
ciellt om man har superkrafter som vi har.” sa 
B.P ”B.P vad har du för en superkraft?” und-
rade Naja nyfiket. ”Ja ni det kan ni fundera 
på”, sa B.P och blinkade åt dem, sen försvann 
han. ”Ja ha, tack för i dag då, gött allihop ses i 
morn” sa Robban tog fram sin handdator och 
gick därifrån. Knut plockade ihop sina grejer, 
slängde på sig sin ryggsäck sa ”Hejdå” till Stu-
re och Naja och började traska hemåt. Skulle 
han våga hjälpa en helt främmande männ-
iska funderade han på där han gick. Hon som 
står där vid kiosken om hon började ropa på 
hjälp skulle han våga hjälpa henne då? Tänk 
om hon var farlig? Fast han skulle ju kunna 
ringa någon som kunde komma och hjälpa 
henne och då skulle han ju hjälpa henne, för 
han ville inte vara som den där pastorn eller 
diakonen som bara gick förbi. Jo han skulle 
hjälpa en okänd människa om den behövde 
hjälp, på något sätt. Knut svängde in på sin 
gata och såg att mamma stod i garageporten. 
”Vill du ha hjälp med något mamma?” fråga-
de Knut ”Ja tack, kan du ta den här och hålla 
lite? Hur var det i skolan i dag då?” ”Jo den var 
bra vi klarade av den mörka labyrinten och i 
morgon ska vi få vara någon annanstans än i 
tidkraftsrummet” berättade Knut glatt. 



KAPITEL 5

Knut gick med förväntansfulla steg mot sko-
lan, i dag skulle de få vara någon annanstans 
än i tidskraftsrummet för B.P trodde att de var 
redo nu. Förvisso var det skönt att vara i tids-
kraftsrummet, för där visste de hur det fun-
kade, om de inte klarade en uppgift så kunde 
de försöka igen tills de klarade det, men så var 
det inte alltid i den vanliga världen. Knut bör-
jade fundera på om han verkligen var redo för 
att inte vara i tidskraftsrummet, tänk om han 
misslyckades med sin uppgift, Knut saktade 
ner på stegen, eller att hans superkraft inte 
funkade utanför skolan?! Knut tvärstannade. 
Nä han vågade inte gå till skolan idag. Han 
kom till en korsning och svängde åt höger 
istället för att svänga vänster till skolan.

”Kom nu Knut” sa B.P, som plötsligt hade dykt 
upp på sitt vanliga sätt, alltså från ingenstans. 
”Hur hittade du mig?” undrade Knut som 
hade klättrat upp högt upp i ett träd för att få 
tänka. ”En av mina gåvor” log B.P ”Jag har väl-
digt lätt att hitta mina elever som inte kom-
mer till lektionen.” ”B.P, det var inte så att jag 
inte ville gå på lektionen, men…” ”Men vad 
då Knut? frågade B.P ”Men jag vågade inte” 
sa Knut tyst. ”Tänk om min superkraft bara 
funkar i tidskraftsrummet, där det bara är 
på låtsas.” ”Vad menar du med att det vi gör i 
tidskraftsrummet bara är på låtsas?” undrade 
B.P ” Jo när vi är i tidskraftsrummet kan vi 
göra om en övning om vi inte klarar den, men 
ute i verkliga livet går inte det” sa Knut. ”Det 
har du rätt i” sa B.P ”men din superkraft har 
du alltid.” ”Men vad ska vi göra i dag då?” frå-
gade Knut försiktigt ”Vi ska våga gå ur båten 
precis som Petrus” sa B.P ”Som när han gick 
på vattnet?” frågade Knut ”och började sjun-
ka…” ”Jesus var där och hjälpte honom upp 
och hade Petrus aldrig stigit ur båten hade 
han aldrig gått på vatten.” konstaterade B.P. 
Knut tänkte en stund ”Jo det e rätt coolt, att 
gå på vatten ”sa Knut och började klättra ner 
från trädet. När han var nere sa B.P ”Nu går vi 
ur båten så vi kan gå på vatten.”

”Då var tidskraftsklassen samlad” sa B.P när 
de kom till BästaKraftsskolan. ”då går vi till 
den blåa ringen istället för den gula cirkeln” 
” Vart tar den blåa ringen oss?” frågade Sture 
”ett annat klassrum kanske?” föreslog Naja 
”Nja, på sätt och vis” sa B.P ” Greppa tag om 
ringen så får ni se” ”Nu går vi ur båten så vi 
kan testa om vi kan gå på vatten” tänkte Knut 
och greppade ringen.

Swusch! Ögonen tårade sig som vanligt 
men luften kändes lite fuktigare än vanligt 
Schuws! Så damp dom ner på. Ja var hade 
dom landat? ”Välkommen upp på taket tids-
kraftsklassen” sa B.P med stolt röst. ”Wow! 
Coolt!” Sa Sture medan han inte visste var han 
skulle vända sig först så han snurrade runt. 
”Det är ganska högt” sa Robban ” Visst e det! 
Fantastiskt!” Sa Naja och sträckte ut armar-
na. ”Er uppgift är att ta er runt här i centrala 
stan, fast på taken och samla ihop informa-
tion för att kunna lösa en uppgift ni kommer 
få senare. Lycka till Tidskraftsklassen! Jag tror 
på er.” sa B.P och, sin vana trogen, bara var 
borta plötsligt. Då plingade det till i Robbans 
handdator.” Hitta korsningen där vägarna till 
skolan och bageriet korsas, gör sedan som det 
står att ni ska göra” ”Korsningen till bageriet 
vet jag var den ligger det är borta i det där 
hörnet” sa Sture och pekade mot det högra 
hörnet. Klassen skyndade sig dit. När de kom 
dit stod det bilar i kö men de kunde inte se 
något meddelande. De kollade runt men såg 
inga lappar och det kom inte något nytt mail 
i Robbans handdator heller. Plötsligt ropade 
Knut till ”kolla! Bilarna i kön bildar en me-
ning! G-ö-r som R-U-T” ”Hur ser du det?” fråga-
de Naja ” Om du kollar på nummerplåtarna 
på bilarna!” sa Knut exalterat. ”Du har rätt” 
skrattade Naja. ”Rut vem är Rut?” Frågade 
Robban ”Det står nog om henne i handboken” 
Trodde Naja ” Jupp, det finns ett helt kapitel 
om henne” konstaterade Naja när hon hade 
kollat i innehållsförtäckningen. ”Sidan 279 
börjar det på” Tidskraftsklassen satte sig ner 
och läste.

 



KAPITEL 6

Börja och läs Ruts livsberättelse (Ruts bok hit-
tar du i Gamla Testamentet)
”Det var ju ett spännande livsöde, men vad är 
det vi ska göra som Rut? Undrade Sture som 
först hade läst färdigt kapitlet. ”Va modig hon 
var” sa Naja med beundran i rösten ” Jo det 
va hon” sa Sture ”men vad e det vi ska göra 
som hon? Vi har ju ingen svärmor som heter 
Noomi vi kan följa med och inte vill vi gifta 
oss heller” ”Tänk att lämna allt du känner till 
för att följa med en annan människa till en 
oviss framtid” funderade Naja vidare ” Och 
att hon vågade plocka säd på åkern fast hon 
kunde bli illa behandlad, och att hon gick till 
just Den åkern som Boas ägde, det e magiskt!” 
”Jag kan hålla med om att det är en bra histo-
ria, men…” ”Den är romantisk tycker jag och 
Rut är en riktig hjälte” avbröt Naja när Knut 
började prata ”Det håller jag med om, men 
nu måste vi lösa gåtan.” ”Jag kan ha kommit 
på något” sa plötsligt Robban som hade suttit 
tyst och kollat ner från taket på bilkön ”Num-
merplåtar har ju inte bara bokstäver och 
kollar man på siffrorna så kanske det går att 
komma på något ställe i texten.” De började 
laborera med siffrorna ” 2:22 Det är bra att 
du går bland kvinnorna på Boas åker svarade 
Noomi, för på en annan åker kunde du bli 
antastad Usch! Att inte kunna gå på en åker 
utan att bli trakasserad! Det är inte OK!” Sa 
Sture med glöd i rösten. ”Tyvärr så är det nog 
så här nu med” sa Naja ”Är du tjej finns det 
vissa ställen du inte får gå för att det kan vara 
farligt.” ”Vad tror ni om att sätta ihop 2:an 
med 03?” frågade Knut ”Där står det Så gav sig 
Rut iväg till fälten och började samla ax efter 
skördemännen.”  ”Fälten, det skulle kunna 
vara Slätterna” funderade Naja ” Vi testar tyck-
er jag” sa Sture ”här kan vi ju inte bara sitta.” 
”Varför inte?” sa Robban och så gick dom. 

”Hjälp jag glider!” skrek Knut ” Jag har dig” 
sa Sture och greppade tag om Knut vilket 
resulterade i att Sture också började glida och 
tillsammans kom de närmare och närmare 
takets slut. Knut knep ihop ögonen och tänkte 
” NU dör vi.”

”Vad hände? Hur kom jag upp här?” undrade 
Knut ”Vi plockade upp er” konstaterade Naja 
”Jag stoppade tiden så ni inte föll och Robban 
hämtade er.” ”Tack! Skönt att krafterna fun-
kar här med” sa Sture med lättnad i rösten. 
”Trodde inte du heller att superkrafterna 
skulle fungera utanför tidskraftsrummet?” 
frågade Knut. ”Trodde gjorde jag, men man 
vet ju aldrig” sa Sture med ett ryck på axlarna. 
”Men nu fortsätter vi till Slätterna tycker jag 
så vi vet om det är rätt eller inte.

”Vad små kolonilotterna ser ut från det här 
perspektivet!” skrattade Naja. ”Kolonilotter 
är väl aldrig stora?” Sa Robban konfunderat 
”Nä men nu är de ändå mindre, ser ut som en 
liten modell av en by. Så nu har vi gjort som 
Rut och gått till fälten alltså slätterna, nu ska 
vi bara samla ax efter skördemännen också. 
Hur gör vi det tror ni? Frågade Naja ”Jag har 
tagit fram en karta över slätterna” sa Robban 
och visade på sin handdator ”och slätterna är 
indelade i fyra områden: Havreängen, Ring-
blomman, Prästkragen och Linden.” ”Om vi 
ska följa skördemännen borde vi gå till Havre-
ängen” sa Sture ” Ja inte ska vi gå till prästkra-
gen och följa prästens exempel i berättelsen 
om våra medmänniskor och bara gå förbi sa 
Naja och skrattade lite åt sin vitsighet. Tids-
kraftsklassen begav sig till Havreängen, den 
låg i det vänstra hörnet av Slätterna och börja-
de leta efter en ny ledtråd som kunde tala om 
vad de skulle göra sen.

PLING, det plingade i Robbans handdator och 
de hade fått ett nytt mail ”Kolla in statyerna 
och bege er sen till vattentornet” Vad ska vi 
göra vid vattentornet? Undrade Sture nyfiket. 
”Det vet vi inte än men nu måste vi hitta sta-
tyerna de pratar om.” sa Robban ”Vi får sprida 
ut oss och leta här på Havreängen” sa Robban 
”Knut gå ditåt, Naja dit, Sture ditåt så går jag 
häråt och så får vi ropa när vi hittar dom.” sa 
Robban.
 



KAPITEL 7
”Jag har hittat dom!” Ropade Sture entusias-
tiskt ”Här borta i det vänstra hörnet, skynda 
er!” Knut som hade gått åt helt motsatta hål-
let vände på klacken och sprang så fort han 
kunde, plötsligt kom han på att han skulle 
prova om hans superkraft funkade här ute 
på ”havreängen”. Han stannade och koncen-
trerade sig på Sture och vad Sture såg. Han 
glömde först att han inte fick blunda och då 
såg han ingenting, men sedan öppnade Knut 
ögonen och han såg. Han såg två statyer eller 
egentligen var de en men det var två figurer, 
”David möter Goliat” hette den tydligen, sen 
såg han Naja komma springande med sina 
flätor flygande efter sig och Knut såg att det 
hade fastnat löv i dom, ”Naja är rätt söt när 
man ser henne genom Stures ögon” tänkte 
Knut ”konstigt att jag inte ser det när jag ser 
på henne med mina ögon.” Knut slöt ögonen, 
synen försvann och Knut började små jogga 
till statyn rätt så nöjd med att hans superkraft 
funkade på ”havreängen” med.

”Varför skyndar du dig inte!? Undrade Naja 
upprört när Knut dök upp efter en liten stund 
vid ”David möte Goliat”. ”Jag visste ju redan 
vad det var för statyer” sa Knut och ryckte på 
axlarna. ”Hur kunde du veta det, har du varit 
på havreängen förut?” frågade Naja konfunde-
rad ”Han har ju sin superkraft ju, han kollade 
genom mina ögon” sa Sture och kollade med 
en finurlig blick mot Knut. ”Kände du det?” 
frågade Knut nyfiket. ”Lite, kanske, jag vet 
inte” svarade Sture undflyende. ”David möter 
Goliat, menar dom den lilla stenålderskillen 
Goliat som springer runt med sin flintyxa?” 
Undrade Knut ”Vem är David? Hans polare 
eller?” ”Nä jag tror dom menar jätten Goliat 
och Kung David från Juda” sa Robban som 
hade varit tyst medan de andra hade pratat, 
Robban hade nämligen letat på sin handdator 
och hittat och läst om David och Goliat.

 ”Goliat var en man på tre meter och jätte-
stark” ”Tre meter, så lång kan man ju inte 

vara” sa Sture med stora ögon ”Fast det spe-
lade ingen roll hur lång och stark Goliat var 
för David som var en ung herdepojke lyckades 
besegra honom ändå” sa Robban nästan lite 
stolt ”Sa du inte att David var Kung av Juda? 
Frågade Knut ”Jo, men han blev det sen, han 
var herdepojke först” sa Robban ”Coolt! Sa 
Sture med beundran i rösten. ”Varför ville 
David besegra Goliat då?” undrade Naja ”För 
att Goliat och hans folk gick till anfall mot Da-
vids folk och hånade deras Gud, den levande 
Guden och påstod att Gud var död” förklarade 
Robban ”Hur gjorde han då? Undrade Sture 
”David alltså, när han besegrade Goliat. Go-
liat var ändå tre meter och David var ju bara 
en liten pojke” ” Han använde samma metod 
som han använde på lejon och björnar som 
ville döda Davids får, han hade Gud med sig 
och kastade en sten med sin stenslunga och 
träffade Goliat mitt i pannan, det enda stället 
Goliat inte hade skydd och Goliat ramlade av 
smällen.” konstaterade Robban ” Fräckt! Det 
visar att det inte spelar roll hur stor man är” 
konstaterade Sture stolt samtidigt som han 
drog en hand genom sitt spretiga hår. 

”Ja nu vet vi vilka statyer dom menade, till 
vattentornet vänner!” sa Naja och pekade med 
hela handen. ”Nä, Sture är faktiskt inte så 
lång, det har jag inte tänkt på förut, nog där-
för han gillade David så mycket, att det inte 
spelar någon roll liksom” funderade Knut där 
de alla gick på väg mot vattentornet. Robban 
med bestämda steg Sture med sin lilla stud-
siga stil och Naja med sina flätor slängande 
efter sig. ”Varför såg Naja snyggare ut när han 
såg henne genom Stures ögon tro?” Knut sneg-
lade till på Naja ”Fast hon är rätt söt nu med.” 
konstaterade Knut och så var de framme vid 
vattentornet. 

”Vi möts där uppe” stod det på en lapp ”Det är 
väl bara och börja klättra då” skrattade Naja 
och greppade tag om brandstegen som sling-
rade sig upp till toppen. 



KAPITEL 8
”Hur högt upp är det egentligen? Jag börjar 
bli riktigt trött i armarna” klagade Sture ” 
Inte jättelångt kvar i varje fall, det klarar du” 
sa Naja uppmuntrande medan hon klättrade 
uppåt. Sture såg sammanbitet på stegen som 
verkade slingra sig uppåt i en evighet, men 
sa Naja att han klarade det så skulle han göra 
det. Knut som klättrade sist tyckte att det 
hade börjat bli nästan otäckt högt men klara-
de David av Goliat så skulle Knut klara av den 
här jätten, tornet försökte ju inte döda ho-
nom som Goliat hade gjort heller, kolla inåt 
eller uppåt bara inte neråt så kommer det gå 
bra, resonerade han med sig själv medan han 
fortsatte närmare och närmare toppen på 
vattentornet.

”Välkomna till vattentornets topp!” Hon titta-
de nyfiket på dem alla när de kravlade sig upp 
på taket. När Knut äntligen kom upp såg han 
en kvinna som var helt klädd i rosa. Hon hade 
rosa jacka och rosa kjol, rosa skor och till och 
med hennes glasögon och hår var rosa. ”Helt 
sjukt bra att ni kom upp hit, tycker jag. Jag 
heter Gullan och jag ska ge er ert nästa upp-
drag liksom” ” Vad då för uppdrag?” undrade 
Naja ”vi är ju redan på ett uppdrag” ” Ja mena 
att jag ska liksom hjälpa er till nästa del av 
uppdraget, typ, men först ska jag berätta en 
berättelse för er, typ, liksom” sa Gullan och 
snurrade en rosa hårlock runt fingret samti-
digt som hon svajade på sin kjol. 

”Det var en gång en kille som hette Daniel 
och han var typ as-schyst! Han var typ jude 
och typ liksom tillfångatagen av Babylonier-
na. Men Fast Daniel var jude så gick det typ 
liksom bra för honom så han blev typ en 
av den babyloniske kungens närmsta män 
liksom. Men då, då blev typ de andra männen 
som också hade mycket inflytande på kungen 
typ avundsjuka och lyckade lura kungen så 
han skrev på en lag som typ innebar att alla 
var tvungna att tillbe bara kungen liksom och 
de som inte följde den lagen blev typ kastade i 
en grop med lejon! Typ liksom Asläskigt! Men 
Daniel vägrade liksom att typ be till någon 

annan en typ den levande Guden liksom och 
det berättade typ de där avundsjuka männen 
liksom för kungen och då var typ kungen 
tvungen att kasta Daniel i lejongropen även 
om kungen typ liksom verkligen inte ville 
för kungen tyckte typ om Daniel men han 
hade ju typ skrivit på den där lagen liksom så 
Daniel slängdes i gropen med lejon. Kungen 
gick typ och sov sen men han kunde typ inte 
sova alls, han låg och tänkte på Daniel typ 
hela tiden och jättetidigt på morgonen sprang 
kungen till lejon gropen och typ ropade allt 
vad han kunde på Daniel och Daniel typ svara-
de! As-coolt liksom! Den levande Guden hade 
typ sagt till Lejonen att: det här är Daniel och 
han är snäll, honom får ni inte äta. Och då 
hade lejonen inte gjort det. A nu har jag berät-
tat färdigt, liksom ” sa Gullan och så tog hon 
fram ett trollspö, som också var rosa, och vifta 
de med och VIPS! Så var hon borta. 

”Hon måste vara släkt med B.P” sa Knut ”Var-
för då?” undrade Naja. ”För att hon också 
kunde försvinna” fnissade Knut VIPS! ”Nu e 
jag typ tillbaka liksom, har ni saknat mig?” 
undrade Gullan som plötsligt stod bakom 
dom. Nu ska jag ta er till fortsättningen på 
uppdraget. Ta varandra i händerna typ så kör 
vi liksom. Tidskraftsklassen tog varandra i 
händerna och VIPS! 

Knut såg sig runt men han såg ingenting, det 
var alldeles svart, ”Hallå?” sa han försiktigt, 
inget svar, ”Hallå!” fortfarande inget svar. 
Knut började sakta treva sig runt, tillslut 
nådde han en vägg, Knut följde den men kom 
aldrig till ett slut, det kändes som att han gick 
runt, runt.

”Var tog Knut och Robban vägen?” undrade 
Sture ”Jag vet inte” sa Naja ”Ena stunden stod 
vi och höll varandras händer och i andra 
stunden var dom inte här. Jag förstår inte.” 
”Jag tycker hon Gullan var lite läskig” sa Sture 
uppjagat ”och nu har hon trollat bort Robban 
och Knut! Vad ska vi göra?!?”



KAPITEL 9
”Hallå!?” Knut bankade på väggen, men det lät 
inget för väggen verkade vara av betong. ”Hal-
lå hjälp! Här är jag!” Inget svar. Knut satte sig 
uppgivet med ryggen mot väggen. Vad skulle 
han göra? Han ville ju inte sitta här, kom han 
inte ut skulle han ju dö här. Så här kände 
sig nog den där Daniel i lejongropen, tänkte 
Knut. Nerslängd och övergiven och visste att 
han skulle dö. Fast, det gjorde han ju inte! 
Kom Knut plötsligt på. Den där levande Gu-
den hjälpte ju honom och han var med David 
med! ”Du den Levande Guden om du fortfa-
rande lever så får du hjälpa mig härifrån, för 
jag vill inte dö här.”

”Knut är du där!?!” Knut rykte till och kollade 
sig runt för att se var rösten kom från. ”Här 
är jag!!!” skrek Knut för full hals. Inget svar. 
”Hallå här är jag! Naja? Sture? Varför hör ni 
mig inte? Hallå?!” Knut förstod ingenting, han 
var helt övertygad om att han hade hört Naja 
ropa efter honom, visst hade han hört henne? 
Knut satt och grubblade och funderade på om 
han hade börjat bli galen, om han skulle börja 
se lejon komma smygande mot honom snart 
också. Att han hade förflyttats till lejongro-
pen och tagit Daniels plats. ”Nä nu måste jag 
skärpa mig.” sa Knut högt för sig själv. Då 
kom han på det. Det var ju hans superkraft, 
han hade lyckats koppla sin hörsel till någon, 
antagligen Robban eller Sture eftersom det 
han hade hört Naja. Då borde de kunna an-
vända sina superkrafter och rädda honom ur 
den här gropen. 

”Vad fantastiskt dagsljus kan vara när man 
har suttit i mörkret så länge!” var det första 
Knut tänkte när han äntligen kom ut. Han 
stod återigen på vattentornets tak tillsam-
mans med sin härliga klass. De hade lyckats 
rädda honom! ”Ni anar inte hur glad jag är 
att se er, jag trodde jag skulle få dö där nere.” 
Konstaterade Knut medan hans ögon glitt-
rade av glädje och tacksamhet. ”Vet ni vad 
som hände? Jag vet bara att jag stod här och 
plötsligt var jag i den där gropen.” sa Knut, 
”jag började till och med inbilla mig att jag 
hade fått byta plats med den där Daniel och 
att lejonen snart skulle komma och äta upp 

mig.” ”Tur att du inte hade gjort det då!” 
skrattade Sture och gav Knut en dunk i ryg-
gen. ”När hon den rosa Gullan hade ”vipsat” 
med oss stod bara Jag och Sture kvar på taket.” 
sa Naja ”Vi förstod ingenting och visste inte 
vad vi skulle göra heller. Men sen kom Gullan 
tillbaka och sa: Först måste ni liksom få ut 
Robban härifrån typ och sen Knut typ liksom 
härifrån.” Sture skrattade till. ”Du är ju riktigt 
bra på att härma henne, Gullan alltså.” ”Tack” 
sa Naja med ett leende mot Sture ”jo först 
skulle vi få ut Robban ur en tre meter hög 
bur.” fortsatte Naja. ”Det var riktigt coolt som 
Sture skulle ha sagt, hur bra dom jobbade” sa 
Robban ”De gjorde som David gjorde med Go-
liat. Hittade den svagaste länken och fick upp 
buren så att jag kunde ta mig ut.” ”Sen skulle 
vi få ut dig också” sa Sture ”och då var det tur 
att vi hade Robban med oss också för annars 
hade det blivit svårt. Men jag lyckades loka-
lisera var du var så att Robban kunde hämta 
dig” sa Sture med stolthet i rösten. ”Som 
kungen som räddade Daniel ur lejongropen.” 
”Bra jobbat tidskraftsklassen! Ni har klarat ert 
första utomhusuppdrag. I morgon ses vi där vi 
brukar.” sa B.P som plötsligt dök upp på taket 
”Ses i morn” och så var han borta igen.

”Naja, när Sture försökte hitta mig i tiden, 
ropade du på mig då?” undrade Knut ” Ja, 
jag kände att jag inte bara kunde stå där och 
inte göra något så jag ropade för att se om du 
kunde höra mig, men det gjorde du inte.” ”Jo 
det gjorde jag, jag hörde dig men du hörde 
inte när jag svarade, så jag funderar på om det 
kunde vara så att jag hade lyckats använda 
min superkraft och kopplat ihop mina öron 
med någon av de andra.” ”Det får vi testa i 
morgon i tidskraftsrummet tycker jag, hejdå.” 
Naja gick åt sitt håll och Knut gick hemåt sitt. 

Vilken dag! Det hade hänt så mycket, hoppas 
det inte hände riktigt lika mycket i morgon. 
Men många människor var det, Rut och 
David och Daniel som hade hjälpt dom klara 
uppdraget. Och den Levande Guden var nog 
levande fortfarande för Knut hade ju kommit 
ut ur gropen. ”Tack” sa Knut precis innan han 
öppnade dörren hemma.



KAPITEL 10
”Vad skönt med helg!” tänkte Knut när han 
slog upp ögonen på morgonen. I dag skulle 
han göra precis vad som föll honom in. Knut 
sträckte på sig och satte försiktigt fötterna på 
golvet. Plötsligt kikade mamma in i dörren 
”Knut vännen, jag behöver åka till Gunilla 
och hjälpa henne med några saker.” ”Gunil-
la?” frågade Knut. ”Gunilla som jag har känt 
sedan gymnasiet, hon som har en klädaffär.” 
förklarade Mamma ”Hon som säljer massa 
gamla kläder som folk har använt redan?” 
undrade Knut skeptiskt. ”Ja hon, Hon har 
ramlat och brutit benet och jag behöver åka 
och hjälpa henne. Vill du följa med?” undrade 
Mamma. ”Nä, jag vill bara vara hemma i dag 
och göra precis vad jag känner för” sa Knut 
med bestämdhet. ”Ok, men om du ångrar 
dig så..” sa Mamma ”Det gör jag inte” sa Knut 
”Åk nu så du inte kommer försent.” Mamma 
kollade på Knut med varma ögon ” Det ska jag 
göra, jag kommer hem i eftermiddag någon 
gång, du får ringa om det är något.”

Knut kollade på klockan, hur kunde hon 
bara vara tio? Han hade ju redan läst sin 
serietidning, rundat sitt dataspel och sett sin 
favoritfilm. Vad skulle han göra nu? Mamma 
kommer inte hem förrän om  jättelänge. Stä-
da ville han inte göra och förresten så var det 
inte stökigt hemma. Alla kompisarna var i väg 
på sitt land eller upptagna med annat så dem 
kunde han inte leka med heller. 

”Hej det är Kajsa.” svarade det i telefonen. 
”Hej mamma, jag har tråkigt.” sa Knut lite 
purket. ”Vill du att jag ska komma och hämta 
dig?” undrade mamma ”Det finns massa saker 
du kan göra här om du vill.” ”Ok, när kommer 
du?” undrade Knut. ”Om så där tio minuter, 
Gunilla kommer bli jätteglad för att du kom-
mer.” sa Mamma ”Ses snart” sa Knut och la på.

När Knut såg berget av kartonger med kläder 
konstaterade han att det verkligen fanns mas-
sor att göra. Det var bara att sätta igång att 

sortera. Tänk att det fanns så många konstiga 
mönster på tröjor och byxor. Randiga och 
prickiga och allt möjligt, och vilka färger!

”Tack så jättemycket Knut!” sa Gunilla, hon 
hade nästan tårar i ögonen. ”Du anar inte hur 
glad jag är för att du ville komma och hjälpa 
mig, på din lediga dag och allt.” ”Äsch. Det 
var väl inget” sa Knut, men han kände hur 
det hettade om kinderna ”Jag kunde ju lika 
väl göra det här som att sitta hemma” ”För 
mig var det något” sa Gunilla ”Du är snäll, 
men jag har inte gjort så mycket” sa Knut 
ännu mer generat, ”Mamma har ju packat 
upp många fler kartonger än jag” ”Det finns 
en kvinna som heter Moder Teresa som säger: 
Alla kan inte göra stora saker. Men alla kan 
göra små saker med mycket kärlek.” sa Gu-
nilla med eftertryck ”Och du har verkligen 
visat stor kärlek, både genom att du kom hit 
och hjälpte mig fast du inte alls behövde och 
hur fint du har vikt alla tröjor och byxor. Det 
kommer bli en fröjd för mig att öppna en 
sådan organiserad och snygg affär i morgon.”  
Knut kollade sig runt i affären jo, det var en 
inbjudande affär, alla färger och mönster och 
han, Knut hade varit med och fått ordning 
på den. Han kände sig riktigt stolt. ”Behöver 
du mer hjälp Gunilla så är det bara att säga 
till.” sa Knut plötsligt, han blev förvånad själv. 
Gunilla kollade på honom. ”Om du vill får du 
jätte gärna komma och hjälpa mig att sälja 
det i morgon.” ”När ska jag vara här?” undra-
de Knut. 

Nästa eftermiddag när Knut och mamma gick 
från Gunillas affär tänkte Knut på hur glada 
alla kunder hade varit, nästan alla i varje fall 
när han hade hjälpt dem med påsarna, det 
hade inte varit mycket för honom, men små 
saker med mycket kärlek sprider mer kärlek 
och glädje. Det skulle han berätta för sin klass 
i morgon, helgen hade gått fort för han hade 
haft roligt. Små saker med mycket kärlek.



KAPITEL 11
”Har du haft en bra helg Knut?” undrade 
Naja medan hon lekte med sin ena fläta. ”Ja, 
jag har verkligen haft en väldigt bra helg” sa 
Knut med inlevelse” Jag har hjälpt mammas 
kompis Gunilla att sälja kläder” ”Va?! tyckte 
du det va kul?” sa Sture frågande ” Jo faktiskt, 
när jag gick in för det, dessutom blev Gunilla 
väldigt glad för att jag hjälpte till. Hur var din 
helg då?” frågade Knut. ”Na den var väl som 
vanligt.” sa Sture undvikande. ”Vad menar 
du med van…”hann Knut fråga innan Robban 
kom småspringande och sa ” Nu får ni skyn-
da er, annars kommer vi försent.” ”Försent 
till vaddå? Oj är klockan så mycket” sa Sture 
och så började de alla små springa för att inte 
komma försent till provet.

I dag skulle tidskraftsklassen alltså få sitt för-
sta skriftliga prov. Knut kände att han kunde 
nog kunnat läsa lite till, men nu var det som 
det var. De fick sätta sig på varsin bänk med 
en glaskupa runt sig. ”Kuporna är för att ni 
inte skall kunna använda era superkrafter” sa 
B.P som placerade ut var och en av eleverna 
på sina platser och sen försvann han precis 
som vanligt. ”Hur ska vi få proven?” undrade 
Robban ”Har du kollat något Sture?” frågade 
Robban och syftade på Stures superkraft att 
kolla framåt i tiden. ” Nä B.P sätter sig på sitt 
kontor nu, har redan kollat upp honom” sa 
Sture medan han rodnade lite. ”Hade du tänkt 
fuska!” sa Naja upprört. ”Mjo kanske, men jag 
lyckades inte, bara så du vet.” försvarade sig 
Sture. ”Det är ändå inte ok att fuska.” sa Naja 
argt. Knut kollade på Sture och såg hur han 
riktigt sjönk ihop. ”Men Naja, ta det lugnt. 
Sture såg ju inget.” sa Knut och försökte lugna 
ner stämningen. ”Det är ändå inte ok” sa Naja 
bestämt. ”Jag försökte också fuska” sa Robban, 
”jag försökte hämta ett prov, men B.P hade 
inga prov. Så jag lyckade inte heller.” ”Vad är 
det för klass jag går i?” morrade Naja. ”Bara 
så ni vet så är det inte ok att fuska.” ”Nu vet vi 
att du tycker det” sa Knut ”Tycker Du det är 
ok att fuska?” frågade Naja upprört ”Nä, men 
frågan är ju hur vi ska få proven när vi sitter i 
de här kuporna.” sa Knut

”Nu alltså får ni typ blunda liksom.” Tidskraft-
sklassen vände sig om mot dörren och där 
stod hon. Lika rosa kläder och rosa hår som 
senast. Gullan. ”Jag förstår liksom att ni typ 
är förvånade att se mig här typ.” sa Gullan för-
stående, ”men jag är här för att ge er era prov 
liksom. Det trodde ni inte va?” Gullan gick till 
varje kupa, snurrade med sitt rosa trollspö 
och plötsligt låg ett papper med massa frågor 
framför var och en av dem. ”Nu får ni typ bör-
ja liksom.” sa Gullan sen viftade hon med sitt 
trollspö och VIPS var hon borta.

Knut kollade på provet, det var massa frågor, 
säkert hundra stycken. Det här kommer jag 
aldrig klara! Knut suckade och sedan började 
han läsa. ”För att kunna gå på vatten mås-
te du våga dig ur båten! Lycka till B.P  Knut 
började med första frågan. Vad lärde Du dig 
av berättelsen om Daniel i lejongropen? Knut 
kände att det här skulle nog kunna gå ändå. 
Ett steg i taget.

”Hur gick provet för dig Knut?” undrade Naja 
när de åter var utsläppta ur sina kupor och 
ute på skolgården. ”Det gick nog rätt bra, jag 
svarade på allt i varje fall, men sen får vi se. 
Du Naja jag tror du behöver prata med Sture. 
Han såg riktigt ledsen ut förut. ”Men han får 
väl förstå att det inte är ok att fuska” sa Naja. 
”Nä jag menar innan vi gick in till provet. 
Han vill nog inte säga något till mig men om 
du frågar så kanske. ”Varför skulle han säga 
något till mig stället för till dig?” undrade 
Naja frågande. ”Men det förstår du väl!” fnös 
Knut ”Nä det gör jag inte.” sa Naja oförståen-
de. ”Gå och prata med honom bara” sa Knut 
och knuffade till Naja åt Stures håll. ”Ok, men 
sen får du allt förklara.” sa Naja och pekade 
på Knut innan hon vände sig om och gick mot 
Sture. Knut såg sig runt på skolgården och såg 
ett gäng som hände vid de flygande ringarna 
och gick dit.



KAPITEL 12
Rasten var slut och Knut gick till den gula 
ringen för att ta sig till tidskraftsrummet. 
SWUSCH. Knut kände att hans ögon inte 
tårades längre, han var så van vid att förflytta 
sig på det här sättet nu. Han hade ändå gått 
i BästaKraftsskolan i ett halvår och snart var 
det jullov. Rätt skönt, fast lite tråkigt med, 
tråkigt att inte träffa Robban, Naja och Sture 
på flera veckor.
”Här har ni tillbaka era prov, kära tidskraft-
sklass. Jag är mycket nöjd med era resultat” 
sa B.P lika plötsligt som han dök upp. ”Ni har 
alla klarat av första etappen på att bli auktori-
serade superhjältar. Grattis.” Knut tyckte han 
såg en tår glänsa i ögonvrån på B.P. ”Asså ni är 
typ hur bra som helst liksom. Och för att ni 
typ ska komma ihåg vad det viktigaste liksom 
är som superhjälte ska ni få en typ liksom 
grym present av oss” sa Gullan som hade 
vipsat sig till klassrummet. Hon tog fram fyra 
illrosa paket med rosa snören på och gav till 
tidskraftsklassen. ”Varsågod liksom.” sa hon 
”Men typ öppna då.” Knut slet upp pappret 
och i paketet låg…ett rött hjärta.” ”öhh. Tack 
va fint” sa Knut mumlande. Han kollade sig 
runt och såg att de andra hade fått varsitt rött 
hjärta med. ”Det viktigaste är att ha kärlek till 
människor.” förklarade B.P som såg att tids-
kraftsklassen inte riktigt förstod ”Ta och slå 
upp era handböcker på sidan 1296 Robban läs 
du” sa B.P och satte sig till rätta. 

”När de äntligen kom fram till Betlehem var 
hotellet fullbokat så de fick bo i stallet tillsam-
mans med djuren. När de var där var det dags 
för Maria att föda och hon födde en son och 
lade honom i en krubba. Samma natt vakta-
de några herdar sina får på ängarna utanför 
Betlehem då himlen plötsligt blev ljus som 
på dagen och framför dem stod en ängel och 
herdarna blev mycket rädda. Men ängeln sa: 
vart inte rädda, i dag har en frälsare föds till 
jorden, han är Messias, Herren. Plötsligt kom 
det än stor kör med änglar som sjöng Ära i 
höjden åt Gud och frid på jorden åt människ-
orna, som Gud älskar. Herdarna skyndade sig 
till stallet och fann Josef och Maria och Jesus-
barnet” 

”Julberättelsen” konstaterade Robban ”Men 
vad har det med superhjältar och hjärtan att 
göra?” ”Allt” sa Naja ”Gud älskade världen så 
mycket att han gav den sin ende son, Jesus. 
Du vet väl vad som hände med Jesus sen?” 
”Nä vad då?” undrade Robban. ”När han blev 
stor så började han gå runt på jorden och 
hjälpa folk” ” Och gå på vatten” flikade Knut 
in ”Men sen tyckte de som styrde att Jesus 
började bli för mäktig så de lät korsfästa 
honom” fortsatte Naja ”Jesus var så full av 
kärlek till människor så han till och med bad 
Gud att förlåta de som spikade fast honom 
på korset” ”Jesus är Kärlek och vi får jobba på 
att möta människor och hjälpa dem så som 
Jesus gjorde.” sa B.P ”Jesus är kärlek sa du B.P 
men han dog ju.” sa Sture som hade stått tyst. 
”Döden kunde typ inte behålla Jesus, för han 
är liksom Gud lika mycket som han var typ 
människa liksom.” förklarade Gullan ”Han 
typ liksom uppstod från det döda” ”Hjärtat 
skall påminna er om att Kärlek är det största 
och det enda sättet som vi kan rädda jorden.” 
sa B.P ”God jul på er och ett riktigt gott nytt 
år önskar vi er” sa B.P och så försvann han 
som vanligt.

”God jul då! Vad ska ni göra på lovet?” undra-
de Knut när de var på väg från skolan. ”Jag ska 
till mina kusiner i Borås” sa Robban ”och så 
ska jag läsa lite i handboken om den där Jesus. 
Ni då?” frågade Robban och kollade på Sture 
och Naja. ”Jag ska få följa med Naja till hennes 
familj över lovet” sa Sture och rodnade. ”Du 
då Knut?” undrade Naja. ”Jag och mamma ska 
nog mest vara hemma men jag har lovat Gu-
nilla att hjälpa henne i hennes affär med” sa 
Knut och log. ”Ni får ha det så bra! Nu måste 
vi springa om vi ska hinna med bussen.” sa 
Naja, greppade Sture i handen och så sprang 
de mot hållplatsen. ”Ha det gött i Borås då! 
Vi ses.” sa Knut och vinkade åt Robban när 
han vek av på sin gata. Han hade haft rätt om 
Sture och Naja, han kände sig nästan lite stolt. 
Snön började falla medan Knut gick hemåt 
och i morgon skulle han och mamma till Gu-
nilla. Han var så nöjd där han gick, så att han 
började nynna.. God jul önskar vi er alla… 


