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Barbara Catchpole

Pig ska ha ett o-födelsedagskalas. Det var länge 
sedan han fyllde år, men ett kalas är ett kalas! Det 
bästa är att hans pappa som bor i Spanien har 
lovat att komma. Det ser Pig fram emot.
Men kommer Pigs 

pappa verkligen att 
dyka upp? Får Tiffany 
som hon vill och klär ut 
sig till en rosa zombie? 
Blir det ett roligt 
kalas för Pig? Och är 
mammas vän från 
keramik-kursen, den 
där Frans, så hemsk 
egentligen?

Peter Ian Green, som kallas PIG, är tolv  
år, har rött spretigt hår, utstående öron  
och är liten för sin ålder. Han bor med sin 
mamma, som är stor för sin ålder, sin stora-
syster och lillebror.  
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Kul att se dig!

Milda makaroner! Jag minns dig! Vad du har vuxit! 

Har du stått med fötterna i kobajs?

Min mamma säger att det får en att växa! Eller 

gällde det kanske växter ...?

Men kor är 

ganska stora, 

så det funkar 

kanske för allt.

I alla fall, det är kul att se dig! Jag har vuxit en 

centimeter sen förra boken! Mamma ritar streck 

ute på skjulet i trädgården.
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Vad har du gjort sen vi sågs sist? Oroa dig inte – du 

klarar dig säkert undan. Se bara till att din mamma 

inte letar på ditt rum, för då hittar hon det.

Min mamma snokar i mitt rum hela tiden. Hon 

säger att det är för att hon älskar mig. Men jag 

tror att hon bara är nyfiken.

Jag vet alltid när hon har varit där, för hon gör 

märken i dammet. Hon slänger bort gammal mat 

som finns under sängen. Jag får gömma alla mina 

bra grejer hos Raj.

Rajs mamma litar på ”sin lille man”. Jag säger 

det igen – hon har ingen aning om hur man 

uppfostrar killar.
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Hon litar på honom. Ha, ha!

Under Rajs säng har jag 

fortfarande kvar några fis-

bomber. Pappa köpte dem 

till mig i skämt-affären. 

Jag sparar dem till skol-

avslutningen. De borde se till 

att det blir en kort samling i aulan.

Fis-bomber är mycket bättre än att fisa själv. 

Mindre jobbigt och man kan få bort lukten en bit 

ifrån sig innan lärarna märker något.

Och man har ju inte alltid en fis på gång.
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Så hur mår familjen? Nu ska jag berätta vad som 

har hänt i mitt galna gäng. Sen kan du berätta!

Farmor

Farmor och Tomten är fortfarande ihop. Varenda 

bit av deras kroppar rasar ihop. Vissa bitar ramlar 

till och med av.

De går alltid till doktorn ihop (ganska ofta). De blir 

glada då.

Här är farmors vecko-planering för nästa vecka. 

Den sitter under en magnet på kylen. Hon tittar 

alltid in här för att dricka vårt te eller äta våra 
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kakor. Så hennes vecko-planering kan lika gärna 

sitta här också.

Måndag:

Passa Vampyr-bebisen. 

Lämna tänderna hos 

tandläkaren. Köpa tvål.

Tisdag:

Opptickö. Åpptick. Testa synen. Bingo. 

Klippa tånaglarna.

Onsdag:

Hämta tänderna. Karraåke. Karraokej. 

Sjunga nere på Snigeln och salladshuvudet.
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Torsdag:

Äta indisk mat hemma hos Fred – testa de nya 

tänderna.

Fredag:

Fixa håret och knölarna på 

fötterna. Freds trimma-

öronhåret-dag.

Lördag:

Åka till Las Vegas med Johnny Depp. Ta med 

läs-glasögon och nya tänder.

Söndag:

Handla mat. Loppis på Sviskonet.
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Några förklaringar

1. Snigeln och salladshuvudet är puben nere vid 

kiosken. Förut hette den Hunden och illern, men 

det behövdes en ny skylt och ägaren anlitade 

den billigaste killen. Han kunde tyvärr varken 

göra hundar eller illrar. Men det är en ganska 

bra snigel.

2. Sviskonet är träffpunkten för äldre på hörnet. 

Farmor är Topp-Rynkis där.

Jag vågar knappt gå in där. Man kan fastna 

mellan rullstolar, permobiler och rollatorer. 

Det kan ta flera timmar innan man kommer 

därifrån. Det lönar sig inte att ropa på hjälp, 

för alla skriker därinne. Och de är ändå döva.
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På träffpunkten kan ingen höra dig skrika.

3. Tomten heter Fred. Visst borde han väl heta 

Nisse eller något sådant?

4. Loppisar, alltså lopp-marknader, är inte så roliga 

som de borde vara. När jag var liten trodde 

jag att man kunde köpa loppor där. Men det 

kan man inte.

5. Farmor kan inte stava.

6. Jag tror inte att farmor ens känner Johnny 

Depp. Men man vet aldrig. Jag tror inte ett 

enda ord hon säger – hon är som väder-tjejen 

på teve.
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Suki

Stora, stora nyheter! Enorma, giga-stora nyheter!

Suki har bestämt sig för att bli en super-modell 

och tjäna massor av pengar och köpa ett stort hus 

till oss.

Hon har två stora lös-ögonfransar som hon 

klistrar fast på 

ögonlocken med en 

särskild gegga.

På natten ligger de bredvid vasken. De ser ut som 

insekter med hundratals ben.

Det är super-äckligt.
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