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1. Morfars guldmedalj
Den här veckan ska Leo bo hos morfar
i Fjärrby. Mamma och pappa ska på
semester. De vill åka bort från all kyla och
snö.
Morfar bor i slutet av en väg. Nedanför
vägen ligger en damm och en skog. Sen
finns där inget mer.
Det är som att bo vid världens ände,
tycker Leo. Och inte blir det bättre av att
det snöar.
Mamma bultar hårt på morfars dörr.
Ringklockan har varit trasig så länge Leo
kan minnas.
– Oj, oj, oj, vad du bankar, hörs en röst
där inifrån.
Det är morfar. Han öppnar dörren på
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glänt. Från taket rasar lite snö ner.
– Varför använder du inte ringklockan?
Mamma suckar högt och går in i köket.
Leo kramar morfar. Sen följer han efter
mamma till köket.

I köket är det stökigt. Det är lådor och
skräp överallt.
– Vad gör du? undrar Leo.
– Äh, jag städar lite, säger morfar.
– Men varför just nu? säger mamma surt.
Du ska ju ta hand om Leo.
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– Jo, jo, muttrar morfar. Men det var en
grej jag letade efter.
Mamma suckar igen. Hon ger Leo en
kram.
– Bäst jag skyndar mig, säger hon. Så vi
inte missar planet.
Hon rusar iväg och slänger igen dörren.
Sen är det bara morfar och Leo kvar.
– Jaha, säger morfar. Har du lust att
hjälpa till?
Leo rycker på axlarna.
– Kan jag väl, svarar han.
– Jag letar efter en låda, säger morfar. En
blå, tror jag det är. Det står FIF på den.
Morfar lägger in en snus under läppen.
River sig lite grann i håret. Han ser ut över
det stökiga köket. Sen börjar han flytta
undan saker.
Leo hjälper också till. Han lyfter
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på några kavajer. Under dem står en
symaskin. Bredvid ligger en brödrost.
Det här kommer nog ta hela veckan,
tänker Leo.
Han ser ut genom fönstret. Där ute
vräker snön ner. På hustaken ligger tjockt
med snö. Gatorna är vita.
Det blir nog svårt att ta sig till skolan
imorgon, tänker Leo. Morfars bil är
ganska skruttig. Och den har säkert bara
sommardäck.
– Här är den! ropar morfar.

Han håller upp en blå låda och ler stort.
– Kom, ska du få se!
Morfar ställer lådan på köksbordet. Han
lyfter av locket.
– Se här!
Morfar håller upp en medalj av guld.
Leo tar den i handen. Det står SVENSK
MÄSTARE på den. Och i mitten är det en
bild på en hockeyspelare.
– Har du vunnit SM? undrar Leo.
– Jo du, säger morfar och ler. Jag var
materialare för Fjärrby IF.
– Materialare? Vad är det?
– Det är den som sköter allt i ett
hockeylag. Som slipar skridskor, tejpar
klubbor, tvättar tröjor, putsar hjälmar …
Leo är imponerad.
Tänk att morfar har varit med i FIF.
Sveriges bästa hockeylag!

15

– Vilket grymt mål, säger Tuva. Du borde
spela i något lag.
Då händer något som Leo inte kan styra.
Lögnen bara hoppar ur munnen på honom.
– Men det gör jag, säger han.
– Gör du? undrar Tuva.
– Jag spelar ishockey i FIF:s pojklag, säger Leo.
Det är lätt att ljuga. Lite för lätt.
Men hur länge håller en lögn, innan allt spricker?

Art nr 431758
ISBN 978-91-7543-175-8

9 789175 431758
www.hegas.se

