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Första kapitlet
Det var julafton. Tre gestalter klättrade uppför den branta, vita bergssluttningen medan månen kastade skuggor
efter dem på snön. I mitten gick en kvinna, klädd i långa, omfångsrika kjolar och med en mörk kappa över axlarna. I
handen höll hon en mörkhårig pojke på sex år som hela tiden pratade med munnen full. Framför dem gick en sjuårig
flicka, som tittade upp mot stjärnorna. Hon höll händerna knäppta framför bröstet och tryckte en gyllene
pepparkaksbjörn med ögon av vit glasyr mot hjärtat.
Den lille pojken hade också haft en pepparkaksbjörn, men han hade ätit upp allt utom bakbenen. Han tittade
avundsjukt på den lilla flickan.
– Min var större än din, sa han.
Flickan verkade inte bry sig om det.
– Jag skulle inte byta, svarade hon lugnt utan att vända på huvudet.
Sedan såg hon kärleksfullt på den vackra figuren som hon höll i händerna. Han såg så tjock ut och luktade så
gott och han skimrade så klart i ljuset från stjärnorna. Hon skulle aldrig, aldrig äta upp honom. Åttio små barn i
byn hade fått pepparkaksbjörnar, men ingen var så fin som hennes. Hon skulle behålla honom som ett minne av i
kväll. Varje gång hon tittade på honom skulle hon minnas julaftonen, den kalla blå himlen, värmen i kyrkan,
granen som var prydd med silverstjärnor, julsångerna, krubban och den vackra och sorgsna berättelsen om julen.
Hon ville bara gråta när hon tänkte på att det inte fanns något rum i härberget. Hon skulle då ha öppnat sin dörr
på vid gavel och bett dem komma in.
Lucien, pojken, tyckte inte om att hon var tyst.
- Jag är nästan färdig med min, anmärkte han och såg bister ut. Låt mig få smaka på din, Annette. Du har ju
inte börjat på den än.
Men Annette skakade på huvudet och tryckte björnen hårdare intill sig.
– Jag ska aldrig äta upp honom, svarade hon. Jag ska spara honom för alltid.
De hade kommit fram till ett vägskäl. Den vita stigen gick över i slädspår. Lite längre fram till höger stod en
grupp hus med upplysta fönster och med mörka lador som tornade upp sig bakom dem. Annette var nästan
hemma.
Madame Morel tvekade.
– Kan du springa hem själv, Annette? frågade hon tveksamt. Eller ska vi följa dig ända fram?
– Åh, jag går hellre ensam, sa Annette. Tack för att jag fick följa med. God natt, Madame. God natt, Lucien.
Hon vände sig om och flydde. Hon var rädd att Madame skulle ändra sig och följa henne hem, för hon ville så
gärna vara ensam.
Hon ville komma bort från Luciens pladder och känna tystnaden omkring sig. Hur skulle hon kunna tänka och

titta på stjärnorna när hon hela tiden var tvungen att artigt svara Madame Morel och Lucien?
Hon hade aldrig förut varit ensam ute på natten, och den här gången berodde på en tillfällighet. Hon skulle ha åkt
släde ner till kyrkan med mamma och pappa. De hade planerat för det i veckor. Men i morse hade mamma blivit
sjuk, och pappa hade åkt med middagståget för att hämta doktorn som bodde i staden längre upp i dalen. Doktorn
hade kommit sent på eftermiddagen. Men han hade inte kunnat bota mamma så att hon kunde stiga upp och följa
med till kyrkan som Annette hoppats på. Till sin stora besvikelse var hon istället tvungen att gå med Madame Morel
som bodde i huset högre upp på sluttningen. Men det gjorde inte så mycket, för när hon kom till kyrkan hade allt
varit så vackert att hon glömde allt utom granen och julstämningen.
Stämningen dröjde kvar. Nu, när hon stod ensam med stjärnorna och snön, verkade det dumt att gå in redan.
Hon tvekade när hon kom fram till trappan som ledde upp till loftgången, och såg sig omkring. Mitt emot
skymtade ladugården. Annette kunde höra hur djuren rörde sig och tuggade i sig från krubborna. Hon fick en idé.
Hon bestämde sig genast och kilade över slädspåren och lyfte upp bommen som låg för dörren. Den goda,
varma lukten av ko och mjölk och hö strömmade emot henne när hon gled in. Hon slingrade sig mellan benen på
den kastanjebruna kon och tryckte sig mot krubban med hö. Den bruna kon höll på att äta kvällsmat, men
Annette slog bara armarna om halsen på henne och lät henne fortsätta att äta.
Säkert hade korna ätit på samma sätt, när Maria satt hos dem med det nyfödda Jesusbarnet i famnen.
Hon tittade ner på krubban, och i sin fantasi såg hon framför sig hur Jesusbarnet låg på halmen, medan korna stod
stilla och vördnadsfulla kring honom. Genom ett hål i taket kunde Annette se en lysande stjärna. Hon tänkte på hur en
stjärna hade lyst över Betlehem och visat de vise männen till huset där Jesus låg. Hon kunde föreställa sig hur de kom
upp från dalen på sina vaggande, fullastade kameler. När som helst skulle dörren säkert sakta öppnas, och herdarna
skulle smyga in med de små lammen i famnen. De skulle komma för att stoppa om Jesusbarnet med fårfällar. När
Annette böjde sig ner, kände hon sig så ledsen för det hemlösa barnet, som alla dörrar varit stängda för.
– Det skulle ha varit gott om plats i mitt hus, viskade hon. Men det här är kanske ändå det trevligaste stället.
Höet är mjukt och rent, och Louises andedräkt är varm och skön. Gud valde kanske ändå den bästa vaggan åt sitt
barn.
Hon kunde ha fortsatt att drömma hela natten om det inte hade varit för ljuset från en lykta och ljudet av
stadiga, knarrande fotsteg i snön utanför. Sedan hörde hon sin far ropa på henne med oro i rösten.
Hon gled ner från krubban, hoppade undan för Louises svans och sprang emot honom med öppna armar.
– Jag gick in för att önska korna god jul, sa hon och skrattade. Letade du efter mig?
– Ja, det gjorde jag, svarade han.
Han skrattade inte. Hans ansikte var blekt och allvarligt i månskenet, och han tog hennes hand och drog
henne nästan uppför trappan.
– Du skulle ha kommit in genast, när mamma är så sjuk. Hon har frågat efter dig den senaste halvtimmen.
Annettes hjärta dunkade hårt, för på något sätt hade julgranen fått henne att glömma allt annat. Hela tiden
hade mamma, som hon tyckte så mycket om, legat sjuk och längtat efter henne. Hon hade trott att doktorn
botat henne. Annette drog sin hand ur pappas. Slagen av samvetet sprang hon uppför trätrappan och in i
mammas sovrum.
Varken doktorn eller sköterskan från byn såg henne förrän hon hade smugit fram till sängen, för hon var ett
litet, spensligt barn som kunde röra sig lika ljudlöst som en skugga. Men hennes mamma såg henne och
sträckte ut armarna.
Utan ett ord kastade sig Annette i hennes famn och gömde huvudet mot hennes axel. Hon började gråta tyst,
för mammas ansikte var lika vitt som kudden. Det skrämde henne. Dessutom var hon ledsen för att hon varit
borta så länge.
– Annette, sluta gråta, viskade mamma. Jag har en gåva till dig.
Annette slutade genast. En gåva? Såklart, det var ju jul! Det hade hon glömt. Hennes mamma brukade alltid
ge henne en julklapp, men hon brukade få den på nyårsdagen. Var kunde den vara? Annette såg sig
förväntansfullt omkring.
Mamma vände sig till sköterskan.
– Låt henne få se, viskade hon.
Och sköterskan drog undan filten och drog fram ett bylte som var insvept i en vit sjal. Hon gick fram till
Annette och sträckte fram det.
– Din lillebror, förklarade hon. Vi går ner till brasan så kan du vagga honom där. Vi måste låta din mamma sova.

Kyss henne god natt!
– Din lillebror, upprepade mamma med svag röst. Han är din, Annette. Uppfostra honom och älska honom och
se efter honom åt mig. Jag ger honom åt dig.
Hennes röst dog bort och hon slöt ögonen. Annette var alltför förvånad för att kunna tala och följde med
sköterskan ner. Hon satt på en pall vid elden och gungade vaggan av trä, där hennes julklapp låg insvept i sjalar
och filtar.
Hon satt stilla en lång stund och tittade på byltet som var hennes lillebror. Snön kastade ett underligt ljus på väggarna,
och glöden från elden lyste rött i taket. Allt var mycket, mycket stilla och julens stjärna lyste in genom de öppna
fönsterluckorna. På samma sätt hade den lyst på ett annat julbarn i stallet i Betlehem. Och precis som Maria hade suttit
och sett på Guds son, så satt hon nu vid elden och såg på lillebror.
Hon sträckte vördnadsfullt fram handen och rörde vid hans duniga hjässa, för det var allt som hon kunde se av
honom. Med en trött suck lutade hon sedan huvudet mot vaggan och lät fantasin löpa som den ville. Stjärnor, herdar,
små nyfödda barn, stängda dörrar, vise män och pepparkaksbjörnar - allt for genom hennes huvud, och hon gled
långsamt ner på golvet.
Här fann hennes pappa henne en timme senare. Hon sov lika fridfullt som lillebror, och det ljusa huvudet
vilade på en av vaggans medar.
– Stackars små moderlösa barn, sa han när han böjde sig ner för att lyfta upp henne. Hur ska jag kunna
uppfostra dem utan henne?
För Annettes mamma hade farit för att fira jul med änglarna.
Andra kapitlet
Så kom det sig att den bara tre timmar gamle Daniel Burnier kom att tillhöra sjuåriga Annette Burnier på ett
särskilt sätt.
Den snälla sköterskan från byn stannade naturligtvis för att bada och mata honom. Och när hon for anställde
pappa en kvinna från byn för att hon skulle komma och sköta om honom. Men han hörde ändå till Annette, och
när man talade om honom så sa man alltid Annettes baby.
När den värsta sorgen lagt sig, riktade Annette all sin kärlek mot lillebror. Hon höll flaskan medan han sög, och
hon satt tyst intill hans vagga om han skulle vakna och sakna henne. Det var hon som for upp på natten om han
vaknade eller grät. Och det var hon som bar ut honom på balkongen så att solen skulle kunna skina på honom.
Babyn växte och växte av all kärlek och allt solsken, tills det inte fanns någon baby i hela dalen som kunde mäta
sig med honom i styrka och skönhet. Han sov, vaknade, skrattade, åt och sparkade och sov igen. Aldrig behövde
någon oroa sig för honom.
En kväll när Annette lagt Dani, fann hon sin pappa sittande framför brasan i vardagsrummet med huvudet i
händerna. Han såg gammal och trött och grå ut. Han hade ofta sett gammal, trött ut sedan hans fru dog, men i
kväll såg han sämre ut än vanligt. Annette, som verkligen försökte ersätta sin mamma, klättrade upp i hans knä
och lade sin mjuka kind mot hans magra och brunbrända.
– Vad är det, pappa? frågade hon. Är du mycket trött i kväll? Ska jag koka en kopp kaffe åt dig?
Han såg underligt på henne några ögonblick. Hon var så liten och lätt, men ändå så händig och vuxen. Det
senaste året hade han tagit för vana att berätta för henne om sina bekymmer. Och han lyssnade till och med på
hennes allvarliga råd. Därför drog han nu hennes huvud mot sin axel och berättade allt för henne.
– Vi måste sälja några av korna, förklarade han sorgset. Vi måste skaffa pengar, annars blir det inga stövlar till
er i vinter.
Annette lyfte på huvudet och såg på honom med fasa. De hade bara tio kor, och var och en av dem var som
en särskild vän. Det skulle bli förskräckligt tomt efter varje ko. Hon måste försöka komma på ett bättre sätt att
tjäna pengar.
– Ser du, fortsatte pappa, andra män har fruar som tar hand om de små. Jag måste betala en kvinna som
sköter Dani, och det blir dyrt. Men någon måste se efter honom, stackars lille pojke.
Annette satte sig rakt upp och kastade flätorna bakåt. Hon visste precis vad hon måste göra. Det gällde bara
att övertyga pappa.
– Pappa, sa hon mycket långsamt och tydligt, vi behöver inte Mademoiselle Mottier längre. Jag är åtta och ett
halvt år nu, och jag kan se efter Dani lika bra som någon annan. Du behöver inte betala mig ett öre och vi kan
behålla korna. Tänk så ledsna de skulle bli över att lämna oss, pappa.

– Men du måste gå i skolan, sa pappa tvivlande. Det skulle inte vara rätt att hålla dig hemma. Dessutom är det
olagligt. Läraren skulle vilja veta varför och sedan skulle han berätta det för borgmästaren, och vi skulle råka i
knipa.
– Men det är mycket viktigare att se efter Dani, svarade Annette och rynkade pannan. Om du förklarar för
läraren kommer han säkert att förstå. Läraren är snäll och en god vän till dig. Låt oss försöka och se vad som
händer. Jag kan göra läxorna här i köket på morgnarna medan Dani leker på golvet. Det är ju i alla fall bara för fyra
år. När Dani blir fem börjar han i lekskolan och då kan han följa med när jag går till min skola.
Hennes far fortsatte att se tankfullt på henne. Fast hon var liten var hon lika duktig som en vuxen med att passa
barnet. Och hon var också fantastiskt duktig i hemmet, även om hon inte kunde laga mat eller sticka strumpor eller
göra något tungt arbete. Dessutom borde hon gå i skolan. Han satt tyst och tänkte några minuter, och sedan fick
han en idé.
– Jag undrar om farmor skulle kunna komma, sa han plötsligt. Hon är visserligen gammal och har reumatism
och ser dåligt. Men hon kan laga mat och sy. Kanske kan hon också hjälpa dig med läxorna på kvällarna. Hon
skulle bli sällskap för dig också, när jag är uppe i bergen. Du är egentligen för liten för att vara ensam hela
dagarna. Om jag skriver till läraren och berättar att farmor hjälper dig med skolarbetet, så kanske han går med på
att hålla tyst om saken.
Annette hoppade ner från hans knä och hämtade två papper, penna och bläck i skåpet.
– Skriv till båda två nu, sa hon. Så postar jag breven i morgon nar jag hämtar brödet. Sedan har vi snart svaren
här.
Båda breven blev besvarade samma vecka. Det första var i form av farmor som kom med tåget. Hon var
gammal och böjd. Hennes bagage var en trälåda som var säkert ombunden. Annette var nere för att möta henne.
Hon såg det lilla elektriska tåget tuffa genom dalen mellan slåttervallarna. De var ganska försenade, förklarade
lokföraren förargat. En ko hade förirrat sig upp på spåret, så han hade varit tvungen att stanna tåget. Därför satte
han igång så snabbt igen, att farmor knappt hann stiga av och de måste kasta av hennes trälåda i farten.
Men farmor tycktes inte bry sig om det.
Hon lutade sig mot sin käpp och undrade hur hon skulle ta sig uppför berget. Annette föreslog att de skulle
gå, men farmor svarade:
– Dumheter, barn!
Till slut fick de åka med en tom kärra, som varit vid tåget med ostar och nu skulle hem igen. Vägen var stenig,
hjulen av trä och åsnan osäker. Annette njöt mer av åkturen än farmor.
Men den gamla kvinnan bet ihop tänderna och klagade inte. Hon undslapp sig bara en trött suck av lättnad, när hon
satt sig tillrätta i soffan framför brasan med en kudde bakom den värkande ryggen medan Annette flängde runt för att
laga te.
– Nu är jag här, sa farmor. Jag ska göra vad jag kan, men det jag inte kan göra måste du ta hand om.
Från den stunden gjorde farmor vad hon kunde. Annette gjorde resten och allt flöt som det skulle i hushållet.
Det andra svaret på pappas brev kom i form av läraren i byn. Han stretade upp från dalen för att hälsa på
Monsieur Burnier som just höll på att mjölka korna och såg läraren genom fönstret i ladugården. Monsieur Burnier
ville inte diskutera med läraren. Han var rädd att dra det kortaste strået. Så han sprang ut genom bakdörren och
gömde sig på höloftet. Annette råkade titta ut genom fönstret i vardagsrummet och fick se pappa försvinna uppför
stegen just som läraren kom runt hörnet. Hon förstod vad som förväntades av henne.
Hon öppnade dörren och bad läraren stiga in och sätta sig i den bästa fåtöljen av röd plysch. Han var mycket
förtjust i Annette, och Annette tyckte mycket om honom. Men idag var de lite blyga för varandra. Farmor
knäppte händerna och satt rak, likt en gammal stridshäst som vädrar kamp.
– Jag kom för att prata med din far, började läraren och hostade nervöst. Jag ville prata med honom om att du
är borta från skolan. Jag tycker inte att det är rätt för en flicka i din ålder. Dessutom är det emot lagen.
– Lagen vet inget om Annette om ni inte berättar något, sa farmor kort. Dessutom kommer jag att undervisa barnet.
Jag tycker inte det är rätt mot Dani att hans syster inte ser efter honom.
– Men kan inte ni se efter honom? föreslog läraren försiktigt.
– Visst inte, snäste farmor. Min syn är så dålig att jag inte ser vart han är på väg och jag har så ont i armarna att
jag inte kan lyfta upp honom om han trillar omkull. Dessutom rör han sig lika fort som ett expresståg, och jag är i
alla fall nästan åttio. Ni vet inte vad ni talar om.
Läraren såg på Dani som stod på huvudet i vedlåren. Han visste inte vad han skulle göra. Kanske skulle hans gamle

vän, Monsieur Burnier, vara mera resonabel. Han vände sig till Annette.
– När kommer din pappa hem? frågade han.
– Det vet jag inte. Han är ute och det kan hända att han dröjer, så det är inte lönt att ni väntar, svarade Annette
bestämt. För hon visste att så fort läraren försvann ner mot byn skulle pappa dyka upp.
Läraren satt och funderade.
– Jag ska låta saken bero; sa han till slut. Men bara på ett villkor. Det är att varje lördagsmorgon när Annette hämtar
bröd, så ska hon komma hem till mig så att jag kan förhöra henne. Om det går bra, ska jag inte säga något. Men om
hon inte lär sig något så är det min plikt att se till att hon går i skolan som andra barn.
Han försökte låta sträng, men Annette strålade mot honom och Dani rätade på sig och gol som en tupp.
Läraren tittade på de två ljusa, moderlösa barnen ett ögonblick. Han log mycket stilla och gav sig av. Så snart han
försvunnit bland tallarna sprang Annette till dörren och ropade på pappa, att han kunde komma ner från höloftet
och delta i den allmänna glädjen.
Så kom det sig att varje lördagsförmiddag knackade Annette på dörren till det vita, höga huset där läraren
bodde. Hon hade korgen med bröd på ryggen och den tummade skrivboken i handen. Läraren släppte in henne
glatt. På vintern satt de vid brasan och åt frukttårta och drack choklad. På sommaren satt de på verandan och åt
körsbär och drack äppelsaft. Efter det började förhöret.
De började alltid med matematik. Men Annette var inte duktig i räkning. Och eftersom hon inte kunde svaren var
det bara slöseri med fler frågor. Istället kunde de gå vidare till historia. Här behövde Annette inte några frågor. Hon
lutade sig framåt och knäppte händerna kring knäna. Så berättade hon om hur Willhelm Tell vunnit friheten åt
Schweiz, och hur den tappre lille sonen stod alldeles stilla medan den susande pilen delade äpplet på hans huvud.
Annettes röst darrade lite när hon berättade, och läraren var lika rörd som hon.
Därefter gick de vidare till historierna om de valdensiska martyrerna, som blev förföljda för sin tro, men som
fortsatte att lovprisa Gud till sin död. Deras kroppar kastades i avgrunden, men deras tro och kärlek fortsatte att
leva och deras själar gick för att förena sig med Gud.
Annette och läraren brukade se på varandra med lysande ögon, för båda älskade mod.
Efter detta tog de fram Bibeln. Annette kunde den ganska bra, för hon brukade läsa högt varje kväll för farmor.
Så här dags hade läraren glömt att han skulle gräla på henne för hennes räkning. Istället gav han henne nya
böcker att läsa och fyllde springorna i hennes brödkorg med glaserade pepparkakshjärtan och knöliga
chokladbitar i silverpapper. Sedan tog de avsked av varandra. Han stod på trappan och såg efter henne tills hon
var framme vid skogsbrynet, för där vände hon sig alltid om och vinkade.

Tredje kapitlet
Fem år hade gått, och nu var det julafton igen. Dani fyllde fem år och det var en stor dag. Nu var han tillräckligt
gammal för att för första gången få följa med Annette till kyrkan och titta på granen.
Han satt i sängen och åt potatissoppa ur en skål. Det ljusa huvudet syntes knappt ovanför det väldiga
duntäcket, som var lika tjockt som det var brett. Annette satt bredvid honom och höll en glänsande
pepparkaksbjörn i handen.
– Jag är ledsen, Dani, sa hon bestämt, men du får inte ha den i sängen. Det skulle bara vara smulor kvar i
morgon. Jag ställer honom här på skåpet så kan månen lysa på honom.
Dani öppnade munnen för att protestera, men ändrade sig och tog istället en sked potatissoppa. Det var
orättvist av hans syster att han inte fick hålla björnen i famnen hela natten. Men det fanns ju ändå en massa att
vara glad för. Dani var alltid lycklig, från det han slog upp ögonen på morgonen ända tills han somnade på kvällen.
I kväll var han särskilt lycklig, för han hade fått höra klockorna och se den glittrande granen och varit ute i snön
i ljuset från stjärnorna. Han gav Annette den tomma skålen och kröp ner under sitt dunbolster.
– Tror du, frågade han förtroligt, att jultomten kommer om jag sätter ut tofflorna på fönsterbrädan?
Annette undrade varifrån han hade hört detta, för jultomten var inte alls lika vanlig i Schweiz som i Sverige.
Barnen i Schweiz fick björnar från julgranen på julafton, och på nyårsdagen fick de sina julklappar. På juldagen gick
de i kyrkan och firade högtiden, men det är inte många som fick en julklapp.
– De sa att han kommer med en släde som dras av renar, fortsatte Dani, och så lämnar han julklappar i
tofflorna hos de barn som varit snälla. Är jag snäll, Annette?
– Ja då, svarade Annette och kysste honom. Du är mycket snäll, men det där med jultomten är bara en saga,
som gäller små, rika barn.

– Är jag inte en rik liten pojke då!? undrade Dani som inte tyckte att det fanns något mer att önska sig.
– Nej, svarade Annette bestämt. Det är du inte. Vi är fattiga och pappa måste arbeta hårt. Och farmor och jag
måste lappa dina kläder för att vi inte har råd att köpa nya.
Dani skrattade tyst.
– Jag bryr mig inte om att jag är fattig, sa han beslutsamt. Jag tycker om det. Annette, berätta för mig om
julen och Jesusbarnet och korna och den stora stjärnan som lyste.
Annette berättade och Dani, som egentligen borde sovit, lyssnade med stora ögon.
– Jag skulle hellre ha sovit i höet än på härbärget, sa han när hon slutat.
Annette skakade pa huvudet.
– Nej, det skulle du inte gjort, svarade hon. Det var elakt av dem att säga att det inte fanns plats för en liten
nyfödd. De borde ha gjort plats var som helst.
Gökuret slog nio och Annette for upp.
– Du måste sova, Dani, sa hon. Jag ska laga choklad åt pappa,
Hon kysste honom och stoppade om honom, släckte ljuset och gick. Men Dani kunde inte somna. Istället låg
han och tittade ut i mörkret och funderade.
Även om jultomten inte fanns skadade det inte att sätta ut toffeln, även om den skulle vara tom på morgonen.
Frågan var nu var han skulle ställa den. Han kunde inte sätta den på fönsterbrädan, för han orkade inte själv
öppna de tunga fönsterluckorna. Inte heller kunde han ställa den utanför ytterdörren, för familjen satt i
vardagsrummet. Det enda stället var utanför köksdörren på den lilla biten av snö som skilde köket från höloftet.
Dani bestämde sig. Han kröp ur bädden och smög försiktigt genom sovrummet och nedför trappan. Han var
barfota så att ingen skulle höra honom och i handen höll han en liten röd toffel som var klädd med kaninskinn.
Pappa hade skjutit kaninen och Annette hade sytt tofflorna. Det var tungt att lyfta upp träbommen, som låg för
köksdörren. Dani var tvungen att ställa sig på en pall för att klara av det. Han såg snön och stjärnljuset ett
ögonblick och sedan stack den kalla luften i honom som en kniv. Han satte toffeln på tröskeln och stängde sedan
dörren så fort han kunde.
Dani kände sig glad när han kilade tillbaka till sängen. Han kurade ihop sig som en boll under täcket och
begravde näsan i kuddarna. Han hade redan bett sin aftonbön med Annette, men nu var han tvungen att lägga till
något.
– Snälle, gode Gud, viskade han. Ge mig en julklapp, även om jag bara är en fattig liten pojke.
Sedan rullade han över på sidan och somnade.
Han vaknade mycket tidigt, för det gör alltid barn på juldagen. Det första han tänkte på var naturligtvis den
röda toffeln. Det var så spännande att hans hjärta dunkade hårt. Han kikade över bolsterkanten för att se om
Annette var vaken än.
Men Annette sov med det långa ljusa håret böljande över kudden. Dani visste inte om det fortfarande var mitt
i natten. Han hade redan bestämt sig för att det var så, när han hörde pappa slamra med mjölkkrukorna nere i
köket.
Då måste det vara julmorgon. Och Dani måste skynda sig ner innan pappa hann öppna dörren och hitta
julklappen före honom. För på något sätt var Dani säker på att det fanns en julklapp. Alla tvivel från kvällen före
hade försvunnit medan han sov.
Dani smög sig ut ur rummet utan att väcka Annette och kilade ner i köket där pappa höll på att skölja krukorna.
Pappa märkte honom inte förrän han kände två armar som slogs runt hans ben. Hans rosige son såg upp mot
honom, klarögd och rufsig.
- Är det en julklapp i min toffel? undrade Dani.
Pappa önskade att han hade vetat om toffeln på tröskeln, så att han hade kunnat lägga en chokladbit i den, för
han ville inte göra sin son besviken. Men han var tvungen att öppna köksdörren för att kunna rulla över krukorna
till stallet. Han lyfte upp bommen, och i ett huj dök Dani mellan hans ben, snabbt som en vessla, och lade sig på
knä i snön intill toffeln.
Sedan gav han upp ett vilt, gällt och upphetsat skrik och dök tillbaka in i köket med toffeln i famnen.
Ett under hade skett. Det var en julklapp i toffeln. Aldrig förr i hela sitt femåriga liv hade Dani fått en så fin
gåva.
Hoprullad i den pälsklädda toffeln låg en liten vit kattunge med blå ögon och en svart fläck på nosen.
Kattungen var svag och mager, nästan död av hunger och köld. Om den inte hade legat i toffeln med kaninpälsen

hade den säkert redan varit död. Men den andades fortfarande svagt. Pappa glömde sina mjölkkrukor och kröp
ned på knä bredvid Dani och försökte få liv i kattungen.
Han svepte först in den i en filt och la den mot den varma spismuren. Sedan värmde de mjölk i en bunke och
matade kattungen med en sked, för den var alltför svag för att själv kunna dricka. Först spillde den och dreglade,
men efter en stund stack den ut en liten skär tunga och ögonen blev klara och nyfikna. Efter några minuter
ryckte det i svansen och den sträckte på sig. När den lilla kattungen till slut hade ätit färdigt rullade den ihop sig
till en boll och började spinna förnöjt.
– Jag visste att han skulle komma, viskade Dani. Vad ska jag kalla den, pappa?
– Jag tycker du ska kalla den för Klaus, sa pappa och såg förundrad och med en ny respekt på Dani. Det
verkade faktiskt som ett under.
Han lämnade över den sovande kattungen åt Dani och gick till ladugården. Medan han satt i det skumma
ljuset och lät mjölken strila ner i hinken framför sig, sökte han efter någon förklaring. Kattungen hade naturligtvis
förirrat sig från ladugården, men det verkade helt fantastiskt att den hade hittat Danis toffel. Det var säkert Gud
som inte ville göra ett moderlöst barn på jorden besviket på julafton. Han hade styrt den vita kattungens steg för
Jesusbarnets skull. Pappa slutade mjölka en stund och tackade Gud på sin sons vägnar.
En stund senare kom Annette ut i köket för att laga frukost. Hon stannade förvånad när hon fick se Dani sitta i
nattskjorta och rock och vaka över en vit kattunge. Hon skulle just fråga när Dani höll upp ett finger och visade
att hon skulle vara tyst, för han var rädd att kattungen skulle vakna. Sedan smög han fram till henne, drog ner
henne på en stol och klättrade upp i hennes knä och berättade tyst hela den märkliga historien.
Annette tyckte inte att det var svårt att förklara. Hon trodde på himlens änglar, och hon var säker på att en
sådan liten vit kattunge måste ha fallit ner från himlen. Hon satte sig på golvet och tog Dani och kattungen i
knäet. Så hittade farmor dem en halvtimme senare när hon kom för att dricka sitt julkaffe.

Fjärde kapitlet
Lucien låg kvar under duntäcket och önskade att det inte var tid att stiga upp än. Sängen var varm och skön, och
det var riktigt kyligt utanför. Han suckade och kröp djupare ner i sängen.
– Lucien!
Mamma lät riktigt arg på rösten och han nästan flög upp. Det var tredje gången hon ropade och han hade
låtsats att han inte hörde. Han kunde fortfarande hinna i tid till skolan, men mjölkningen skulle han inte hinna
med.
– De andra pojkarna behöver inte mjölka innan de går till skolan, muttrade Lucien medan han knäppte jackan. Jag förstår
inte varför jag alltid måste arbeta hårdare än alla andra bara för att jag inte råkar ha någon pappa.
Han gick ner och såg både tjurig och trotsig ut. Han satte sig för att sluka kaffet och smörgåsen. Mamma kom
in innan han var färdig.
– Varför stiger du inte upp när jag ropar på dig? sa hon skarpt. Det är samma visa varje dag. Du hjälper inte till alls på
morgnarna. Din syster stiger upp i tid och ger sig iväg till arbetet utan att bråka. Jag vet att de andra pojkarna har pappor,
men vi har bara tre kor och vi klarar oss inte utan dem. Du är en stor och stark pojke, och det är synd och skam att du
smiter från morgonarbetet.
Lucien rynkade ögonbrynen.
– Jag arbetar ju på kvällarna, klagade han. Jag får aldrig leka. Jag måste hämta in ved, jag måste gå längre än
de andra, jag hämtar ner foder åt korna och på lördagarna gör jag rent i ladugården.
Mamma bara fnös.
– När du kommer hem från skolan har jag redan gjort det mesta, svarade hon skarpt. Jag vet att du inte har
lika mycket tid på vintern som de andra, men jag gör allt jag kan. Skynda dig nu så att du inte kommer för sent till
skolan.
Lucien drog på sig rocken och vände sig bort med ett tjurigt hej. Så tog han fram kälken och for iväg i det kalla
mörkret. Det var alldeles tyst omkring honom. Det enda som hördes var det sövande ljudet från medarna.
– Det är väldigt orättvist, muttrade han. Alla är emot mig. Det är inte mitt fel att jag inte klarar av läxorna. Jag
måste alltid hjälpa till så mycket hemma. Idag ska vi få betyg och jag blir säkert sämst som vanligt och den där
malliga Annette Burnier bäst. Jag är säker på att hon inte behöver mjölka korna innan hon går till skolan. Åh ...
Lucien försökte stanna, men det var för sent. Han hade kommit till stället där stigen delar sig, men varit så
upptagen av sin ilska att han inte märkt vart han styrde.
Därför körde han rakt in i sidan på Annettes kälke så att den kanade rakt ner i diket.

Det var vårdslöst gjort av Lucien. När han hoppade av kälken för att hjälpa Annette var han alldeles röd i ansiktet och
han såg ledsen ut. Men Annette var snabbare. Hon hade aldrig tyckt något vidare om Lucien och nu hade hon dessutom
blivit omtumlad. Hon vände sig mot honom, där hon stod djupt nere i snön, och hennes ögon blixtrade.
– Din stora, klumpiga åsna! skrek hon och nästan grät. Kan du inte se dig för? Titta på min skrivbok! Allt är
smutsigt och trasigt. Jag ska berätta för läraren att det var ditt fel.
Som alltid förlorade Lucien behärskningen.
– Bra! ropade han tillbaka. Men du behöver väl inte bråka så. Jag gjorde det inte med flit. Man skulle kunna tro
att jag dödat dig istället för att bara ha haft sönder din skrivbok. Det skadar inte om du förlorar några poäng.
Lucien hoppade upp på kälken och for iväg, Han hann precis i tid till skolan. Hans samvete gjorde sig påmint, men
som vanligt lyssnade han inte på det. Istället försökte han låta bli att tänka på det han hade gjort.
Det är bara för henne att ta sig upp igen, muttrade han. Jag hade nog ändå inte fått hjälpa henne. Tack och lov
för att jag hann i tid. Jag har redan kommit för sent två gånger den här veckan.
Men det var betydligt svårare att ta sig ur snödrivan än att hamna i den, så Annette fick verkligen kämpa. När hon
lyckats komma loss och samlat ihop sina böcker grät hon på riktigt. Hon grät av kylan och chocken och de rispade
knäna. Men mest grät hon av ilska.
När hon en kvart senare smög in i skolan var ögonen röda och näsan blå. Och hennes händer och knän var
upprispade och blödde. Tillsammans med den våta skrivboken och den trasiga läseboken såg hon verkligen
ömklig ut.
– Men Annette, sa läraren bekymrat. Vad har hänt?
Annette var ett ögonblick frestad att inte säga sanningen. Men när hon såg Lucien sitta så självbelåten och
säker i sin bänk, exploderade hon.
– Det var Luciens fel, utbrast hon ilsket. Han körde på mig så jag hamnade i diket och sedan for han sin väg och
lämnade mig. Jag kunde inte komma upp.
Hon slog händerna för ansiktet och började gråta igen. Hon var verkligen mycket arg och upprörd.
Hela klassen drog ett djupt andetag av förargelse. Och stackars Lucien hängde med huvudet och såg tjurig ut.
Läraren läxade upp Lucien för att han hade uppfört sig så illa. Och Annette kände sig efter det – tyvärr, måste det
medges – uppmuntrad och betydligt gladare. Sedan läste läraren upp betygen. Annette var bäst och kände sig ännu
bättre. Lucien var sämst och fick sitta kvar efter skolans slut. Hela dagen växte ilskan, hatet och känslan av att ha blivit
orättvist behandlad. Till slut kändes det som om han skulle spricka.
Så småningom fick han lov att gå. Han drog kälken efter sig uppför berget. Det hade varit en hemsk dag.
Mamma hade varit arg på honom, Annette hade skvallrat, läraren hade grälat på honom och han var sämst i
klassen. Kunde en pojke verkligen bli så illa behandlad?
Lucien trodde att han var ensam och slog händerna för ansiktet och började gråta. Plötsligt upptäckte han att
han inte längre var ensam. Han hade kommit till stället där stigen delade sig och där stod en liten pojke och såg
förvånat på honom. Det var en glad, rosenkindad liten pojke med ljust hår som stack fram under mössan.
Det var Dani som höll på att göra en snögubbe. Han hade just fått fast huvudet och höll på med ögonen. Det
var den finaste snögubbe Dani gjort och han tänkte just gå och hämta Annette så att hon skulle få se den.
– Varför gråter du? frågade Dani tanklöst.
– Jag gråter inte, svarade Lucien skarpt.
– Jo, det gör du visst och jag vet varför, svarade Dani. Det är för att läraren grälade på dig. Annette har
berättat det.
Dani menade inte att vara elak. Men Lucien hade varit elak mot Annette och för det fanns det, enligt Dani,
inga ursäkter. Lucien blev rasande. Han lyfte foten och sparkade sönder Danis snögubbe. Dani gav upp ett vrål av
förvåning och besvikelse.
Annette, som var på väg från ladugården såg genast vad som hade hänt. Hon flög nedför stigen som en ung
tiger och slog till Lucien rakt i ansiktet. Lucien lyfte handen för att ge igen, men när han fick se Monsieur Burnier
komma ut från huset med en hink, ändrade han sig. Allt och alla var tydligen emot honom idag.
– Skvallerbytta! Fegis! skrek Lucien. Komma till skolan och gråta som en barnunge.
– Din stora drummel, skrek Annette tillbaka. Lämna mig i diket och sparka på Danis snögubbe. Han har väl
inte gjort dig något. Varför kan du inte låta honom vara ifred? Jag är glad att du fick dig en läxa. Kom Dani, så går
vi hem!
Hon marscherade uppför stigen med Dani i släptåg. Men i dörren vände hon sig om och såg ett stycke rosa

himmel bakom bergen. En gång hade farmor lärt henne en text ur Bibeln som löd: Låt inte solen gå ner över din
vrede. Hon kom plötsligt att tänka på den. Det fanns fortfarande tid och Lucien stod fortfarande kvar. När allt
kom omkring var det dumt av henne att skvallra. Annette tvekade.
Men, nej! Han hade uppfört sig sämre än henne. Han måste be om ursäkt först. Om hon bad honom om
ursäkt verkade det som om hon hade gjort fel och det hade hon ju inte alls.
Annette gick in och slog igen dörren efter sig.
Lucien gick långsamt hemåt. Slaget brände i hans ansikte. Nu var han ännu mer rasande. Men så tittade han
upp och fick se något vackert. Molnen hade samlat sig till ett rosa täcke som dolde berget bakom hans hem.
Bara på ett ställe delade de sig och i sprickan kunde han se den snöklädda toppen som lyste med ett gyllene
sken. Det liknade muren runt en himmelsk stad som syntes endast ett kort ögonblick.
Fast Lucien var van vid solnedgångar på vintern, var han ändå tvungen att dra efter andan och titta en gång till.
De glänsande strålarna fick hans ilska att verka så liten och futtig. Det skulle vara skönt att få börja om på nytt.
Han kunde fortfarande hinna ifatt Annette om han sprang.
Men, nej! Annette var mallig och skulle säkert inte bry sig om honom. Varför skulle han be en flicka om
förlåtelse?
Eftersom ingen kunde förlåta först började grälet. Det var en ovänskap som skulle vara länge och föra med sig
olycka för dem båda.
Medan Lucien stod och tänkte, dök ett moln upp och dolde synen av den ”himmelska staden”.

Femte kapitlet
Annette fyllde år i mars. Dani gjorde upp planer veckor i förväg, för det bästa han visste var att ge bort
presenter. En som bara såg dem skulle kanske ha sagt att hans presenter inte var värda så mycket, men Dani tyckte
att de var vackra. Han hade dem i ett hemligt skåp som egentligen skulle vara för ved. Annette visste att hon inte fick
gå dit och låtsades som om hon trodde att där bara fanns stickor till ugnen.
I skåpet fanns redan en familj av grankottar som var målade i olika färger och uppställda på rad. Sedan fanns
där en vacker tavla som Dani hade gjort. Den föreställde en ko som höll på att beta på en äng med jättestora blå
stålörtsblommor som var lika stora som kon. Där fanns också en bit ren bergkristall och ett litet armband av flätat
tagel.
I morgon var det Annettes födelsedag.
Dani var spänd. Så fort Annette hade gett sig av till skolan förklarade han sin plan för farmor. Hon satt ute på
verandan i vårsolen och hackade maskrosblad till kvällens soppa när hennes lille barnbarn kom och ställde sig med
armbågarna stödda mot hennes knä.
– Farmor, sa Dani. Jag tänker gå upp på berget där snön har smält och plocka alpklockor och krokus till
Annettes födelsedag. Jag ska sätta dem på matbordet med alla mina presenter.
Farmor tyckte inte om att han försvann ur hennes åsyn och såg därför tveksam ut.
– Du är för liten för att gå upp på berget ensam, svarade hon. Sluttningarna är hala och du kan falla ner i en
snödriva.
– Klaus följer med mig, sa Dani allvarligt.
Farmor skrattade tyst för sig själv.
– Hon kan säkert skydda dig, sa hon snabbt och gav plötsligt upp ett skrik, för utan förvarning hade Klaus
hoppat upp i hennes knä.
– Klaus känner att vi pratar om henne, försäkrade Dani. Hon vet allt och hon håller på att berätta att hon visst
kan se efter mig där uppe.
Han lyfte upp kattungen, kysste farmor och hoppade nedför trappan. Farmer ansträngde sig för att se honom så
länge som möjligt. Sedan suckade hon och fortsatte med sina maskrosor. Dani var ju stor nu och snart skulle han börja
skolan. Han var inte liten längre.
Dani traskade uppför sluttningen och Klaus följde försiktigt efter. Trots att hon var en julkatt tyckte hon inte
om att gå i snö.
Det var en vacker dag. Man kunde känna våren och drivorna höll på att smälta. Ängarna längs med floden nere
i dalen var redan gröna och där gick korna ute på bete. Här uppe på de högre sluttningarna hade snön också
börjat smälta och stråk av blekt, gult gräs skymtade fram medan bäckarna svämmade över av klart, grönt iskallt
vatten.

Klaus gick lite för sig själv och kom fram till en låg stenmur vid slutet av ängen. På andra sidan muren fanns
en klippig ravin med en strömmande flod på botten. På sommaren var klipporna som sagoträdgårdar med
blåklockor och stenbräcka, men nu var de nakna och bruna. Klaus satte sig på muren och burrade upp pälsen i
vårsolen. Sedan började hon tvätta sig. Det var egentligen onödigt, för hon var nästan lika vit som snön.
Dani gick för att plocka blommor. Ängen var full av bleka, ljuslila krokusar och ljusa gullvivor. Han älskade dem,
men allra bäst tyckte han om alpklockorna. De kunde inte vänta tills snön smälte, utan dök upp genom de kalla
drivorna med de bräckliga stjälkarna insvepta i is. Blommorna hängde som fransiga, ljuslila klockor.
Dani älskade allt som var vackert och just nu kände han sig överlycklig.
Han var så inne i sina tankar att han inte hörde fotstegen som kom närmare, förrän de var alldeles intill
honom. Då tittade han förvånat upp. Lucien stod alldeles bakom honom.
Han hade ett ganska otrevligt uttryck i ansiktet och en underlig, triumferande glimt i ögonen. För Lucien hade
inte glömt att Annette slagit honom när Dani skrek på hjälp. Sedan den dagen hade han ruvat på någon slags
hämnd. Och när han fick syn på Dani, ensam i det höga gräset, skyndade han sig därför dit. Han ville naturligtvis
inte göra honom illa, men det skulle vara roligt att få reta honom och ge igen för att han hade skvallrat. Han
kunde åtminstone ta ifrån Dani blommorna.
– Vem ska få blommorna? ville Lucien veta.
– Annette, svarade Dani tappert.
Han hade en känsla av att Lucien inte tyckte om svaret, men Annette hade sagt att man alltid ska tala sanning
även om man är rädd.
Lucien gav till ett hemskt skratt.
– Jag avskyr Annette, förklarade han. Hon är stolt och mallig. Men i skolan är hon dum. Småbarnen i första
klass är bättre än hon i räkning. Hon fattar inte mer än korna. Ge mig blommorna för hon ska inte ha dem!
Dani blev så rädd för Lucien så han blev alldeles blek och sedan gömde han blommorna bakom ryggen. Hur
kunde någon avsky Annette? Hon som var så söt och snäll, duktig och klok. Eftersom Dani aldrig hört talas om
avundsjuka förstod han ingenting.
– Du får dem inte, sa Dani och höll hårt om buketten. De är mina!
– Jag ska ha dem! svarade Lucien. Du är bara en liten barnunge och du kan inte slåss med mig. Du måste
göra som jag säger. Du är en liten skvallerbytta och det ska du få betala för.
Lucien ryckte häftigt till sig buketten och kastade den på marken. Sedan trampade han på den. Dani stirrade
ett ögonblick på de söndertrampade alpklockorna och de krossade krokusarna. Sedan gav han upp ett illvrål. Det
hade tagit honom hela eftermiddagen att plocka blommorna och nu var allt förstört. Han kastade sig över Lucien
och började slå på honom med sina små knytnävar.
– Jag ska tala om det för pappa! skrek han. Jag ska gå raka vägen hem och berätta alltihop. Sedan kommer han hem
till er och slår dig. Du är elak och otäck!
Det var precis det som Lucien inte ville skulle hända, för som de flesta översittare var han feg och rädd. Danis
pappa var stor och stark som en jätte, och om man gjorde hans son något skulle han säkert bli rasande.
Lucien höll hårt om Danis handleder medan han såg sig om efter något som han kunde skrämma den lille pojken
med så att han höll tyst.
Plötsligt föll hans blick på Klaus som solade på muren och så fick han en idé. Han sköt undan Dani och gick
snabbt mot ravinen. Dani, som trodde att hans plågare gav upp, torkade tårarna med baksidan av handen. Och så
började han plocka nya blommor så fort han kunde. Trots Lucien skulle Annette få ett fint och vackert
födelsedagsbord.
Plötsligt ekade Luciens röst over ängen.
Dani tittade snabbt upp och det han såg gjorde honom förtvivlad. Vid muren stod Lucien och höll Klaus i
nackskinnet, och han höll henne rakt över den mörka ravinen och den strömmande floden med smältvatten.
– Om du inte kommer hit genast och lovar att inte skvallra för din pappa så slänger jag ner katten i floden,
ropade Lucien.
Dani började springa. Han snavade blint fram över snön. Benen darrade så han kunde inte springa så fort.
Tanken på att Klaus skulle driva iväg hjälplös i den forsande strömmen fyllde honom med sådan skräck att han
blev alldeles torr i munnen och han kunde inte ropa. Han visste bara att han måste dit och rycka till sig sin katt ur
den elake Luciens grepp och aldrig, aldrig släppa den.
Det måste genast sägas att Lucien aldrig för ett ögonblick hade tänkt släppa ner Klaus. Han var elak och en

översittare, men han ville inte döda någon.
Men Klaus var inte van vid att hållas i nackskinnet så efter en stund började hon kämpa. När Lucien inte
släppte taget om henne kämpade hon ännu mer. Till slut blev hon skräckslagen och gjorde något som hon aldrig
gjort. Hon lyfte ena framtassen och rev Lucien ordentligt.
Lucien som stod vänd mot Dani, blev överraskad och släppte taget. Klaus föll som en sten ner i ravinen, just när
den bleke Dani nådde fram till muren.
Dani tvekade inte ett ögonblick. Med ett skrik kastade han sig över den låga muren. Allt hände så snabbt att
Lucien, som stod som förstenad över vad han gjort, inte hann gripa tag i Dani och dra honom tillbaka.
Allt hände på bara några sekunder. Klaus föll inte ner i vattnet utan hamnade på en klippavsats. Hon hängde
sig fast där medan hon jamade hjälplöst. Ett äldre barn hade kanske kunnat nå henne och sedan kravla tillbaka på
alla fyra, men Dani var bara fem år. Klippan var våt och just som Dani nådde Klaus halkade han. Han skrek ännu
en gång – ett skrik som skulle förfölja Lucien under många år – och försvann över kanten.
Om Lucien inte blivit så panikslagen skulle han ha krupit fram och kikat ner i ravinen. Men det föll honom
aldrig in att Dani kanske inte var död. Och han stod inte ut med att se den lilla kroppen föras bort av strömmen
mot vattenfallet. Han sjönk ner på gräset och gömde ansiktet i armarna. Om Annette hade sett honom nu skulle
till och med hon förstått att Lucien verkligen blivit straffad.
– Dani har drunknat, jämrade han sig gång på gång. Jag har dödat honom. Vad ska jag göra? Å, vad ska jag
göra?
En feg tanke tog form inom Lucien. Han for upp och såg sig snabbt omkring. Snart skulle man börja leta efter
Dani och när man hittade honom skulle alla förstå att Lucien var mördaren. Men det var fortfarande ingen som
visste om olyckan. Om han skyndade sig hem och låtsades att ingenting hänt skulle ingen få veta det. Han
måste fly.
Som en jagad kanin sprang Lucien in i skogens skydd. Hjärtat slog vilt och det sprängde i huvudet. Än vågade
han inte gå hem. Han valde avlägsna stigar så att ingen skulle tro att han kom från det hållet. Han tyckte ofta att
han hörde fotsteg bakom sig och snodde runt. Men där fanns ingen.
Till sist kom han hem och stannade upp. Nej, han kunde inte gå in. Han kunde inte möta mamma nu när han
bar på den här mörka hemligheten. Hon skulle säkert läsa det i hans ansikte.
Senare skulle han kanske våga möta henne. Men inte nu för hans tänder skallrade och hon skulle säkert fråga
hur det var fatt. Under tiden måste han gömma sig. Han såg sig omkring och upptäckte stegen upp till höloftet.
Dit upp klättrade han, kastade sig ner på golvet och grät så hjärtat kunde brista.
Sjätte kapitlet
Farmor var färdig med att hacka maskrosbladen. Hon tog stöd mot käppen och gick tillbaka in i huset och satte
sig i sin stol. Hon var mycket, mycket trött. Snart nickade hon till och somnade.
Klockan var nästan fyra när farmor vaknade. Dani hade gett sig av vid halv tre-tiden och hade inte kommit
tillbaka än. Var kunde han hålla hus?
– Dani, ropade hon strängt, för det kunde ju hända att han gömt sig.
Men ingen svarade och farmor haltade ut på verandan. Hon skuggade med handen för ögonen. Hon kunde
kanske få syn på honom och när han kom hem skulle hon gräla på honom för att han varit borta så länge.
Någon dök fram bakom ladugården, men det var inte Dani. Det var Annette som kom med korgen på ryggen.
En stor gyllene limpa stack upp. Hon hade fått ledigt på eftermiddagen och varit och handlat. Hon vinkade och
sprang fram till trappan.
– Annette, sa farmor. Ställ ifrån dig korgen och gå och leta reda på din bror. Han skulle gå och plocka blommor
för en och en halv timme sedan och han har inte kommit tillbaka än.
Annette satte ner korgen med en duns.
Hon tyckte egentligen att farmor oroade sig för mycket för Dani. Vad skulle kunna hända honom uppe på
ängarna där alla kände honom?
– Han är säkert i skogen med pappa, svarade hon. Jag ska gå upp och se efter om några minuter. Jag ska bara
ta en smörgås först, jag är så hungrig.
Annette bröt ett stycke av den tjocka limpan och bredde på smör och sylt. Farmor gick tillbaka ut på verandan
och kikade upp mot stigen. Då hördes bestämda steg närma sig och pappa dök upp.
– Var är Dani? ropade farmor. Har han inte varit hos dig, Pierre? Mötte du honom inte däruppe?

– Dani? upprepade pappa. Han har inte varit hos mig. När försvann han?
Farmor slutade låtsas att hon inte var orolig och vred sina händer.
– Han gick för en och en halv timme sedan, sa hon. Han och kattungen. De skulle gå och plocka krokus på
ängen här intill. Det måste ha hänt något.
Annette och pappa såg på varandra. De blev oroliga för stigen som ledde upp till skogen gick över ängarna
och pappa hade inte sett skymten av Dani på hemvägen. Annette stack sin hand i hans.
– Han är kanske i skogen och letar efter dig, sa hon förtröstansfullt. Vi går och letar efter honom. Klaus är
säkert i närheten och han kan visa oss vägen. Klaus avskyr att gå långt bort.
Tillsammans gick de uppför sluttningen mot skogen. De vandrade tysta för pappa vågade inte ge ord åt sina
farhågor. På våren kan bergen i Schweiz vara farliga med översvämmade floder och plötsliga ras av smältande
snö som kallas laviner. Och Dani var bara en liten pojke.
När farmor blev ensam gick hon in och bad. Då såg hon en bild framför sig. Bilden som växte fram visade en
mörk skog med forsande vatten och en smal stig som blockerades av stora stenar och snöskred. På stigen gick
Dani med krokus i handen och bredvid honom vandrade en ängel med vita vingar. I vingarnas skugga var ett
varmt och tryggt skydd.
– Vår Far, som är i himlen! viskade hon. Sänd dina änglar och skydda Dani!
Hon kände sig lugn och fridfull och började göra i ordning kvällsmaten. Det fanns inga spår av Dani och Klaus
på ängarna eller i utkanten av skogen. De sökte överallt och ropade på honom. Men ingen svarade utom ekot
och bruset från floden. Solen sjönk sakta bakom bergstopparna och skuggorna blev allt längre.
– Pappa, sa Annette plötsligt. Jag undrar om han har gått till Lucien. Jag har sett att de har pratat några
gånger. Jag springer ner till dem och frågar.
Hon sprang över snön och grästuvorna och var snart framme vid Madame Morels hus. Köksdörren stod
öppen och Annette stack in huvudet.
– Madame, ropade hon. Lucien! Är ni där? Har ni sett till Dani?
Huset var tyst och tomt, men eftersom dörren stod öppen kunde de inte vara långt borta. Annette var på väg
till uthusen när hon fick se Madame Morel komma på vägen från deras eget hus. Annette sprang och mötte
henne.
– Madame, ropade hon ivrigt och grep Madame Morels hand. Har ni sett till Dani? Han har varit borta i två
timmar. Tror ni han är med Lucien? Var är Lucien?
– Det är möjligt, svarade Madame Morel ganska bistert. Jag har just varit över hos er och frågat efter Lucien.
Den late pojken skulle ha varit hemma för länge sedan och korna väntar på att bli mjölkade. Jag måste göra det
själv om han inte har kommit medan jag var borta. I så fall måste han ha gått raka vägen till ladugården. Kom, så
ser vi efter.
De gick till ladugården och öppnade den tunga trädörren. Den röda kon stampade och viftade med svansen,
men Lucien syntes inte till. Madame vände sig om med ett förargat utrop och skulle just stänga dörren när
Annette grep tag i hennes arm och gjorde tecken att hon skulle vara tyst.
– Tyst, viskade hon. Vad är det för ljud från höloftet?
De stod en kort stund och lyssnade uppmärksamt. Från höet hördes ljudet av ett barns snyftningar.
Snabbt som en ekorre for Annette uppför stegen och Madame Morel följde klumpigt efter. Båda kände att
något var på tok, men Annette tänkte bara på Dani och Madame tänkte bara på Lucien.
– Lucien, skrek Madame. Stackars barn. Vad har hänt? Har du gjort illa dig?
– Dani, väste Annette och grep Lucien i armen och skakade honom. Var är han? Vad har du gjort med honom?
Lucien sjönk djupare ner i höet och skakade häftigt på huvudet. Nu var han alldeles hysterisk.
– Jag ... vet inte ... var ... han ... är, skrek han. Det var inte mitt fel!
– Vad var inte ditt fel? skrek Annette och fortsatte att skaka honom. Var är han? Du vet det! Du ljuger!
Madame, säg åt honom att tala sanning.
Madame Morel drog undan Annette och böjde sig ner mot sonen. Hon var vit i ansiktet för nu förstod hon att
något hade hänt Dani och att Lucien visste om det. Hon drog fram honom ur höet och vände honom emot sig.
– Lucien, säg det genast, befallde hon och försökte låta lugn. Var är Dani?
Lucien stirrade förskräckt på henne och såg att han inte hade någon möjlighet att komma undan.
– Han är död, hickade han.
Sedan började han gråta igen med huvudet nerborrat i höet.

Annette hörde, men för en kort stund stod hon som förlamad. Hennes ansikte lyste så askgrått i det svaga
ljuset att Madame trodde hon skulle svimma. Madame försökte lägga armen om henne, men Annette drog sig
undan.
– Han måste följa med och visa oss stället, sa hon till slut. Så pappa åtminstone kan bära hem honom.
– Och sedan ska jag döda Lucien! sa hon med betoning på varje ord.
Madame Morel drog upp pojken och nästan bar honom nedför stegen.
– Se så, Lucien, bad hon enträget när de kommit ner. Du måste visa oss var Dani finns. Genast! Annars
kommer Monsieur Burnier med polisen och tvingar dig.
Det hotet skrämde Lucien till lite vett och sans. Han satte iväg upp mot berget så snabbt han kunde. Hela
tiden snyftade han och framhöll att det inte var hans fel. Madame Morel och Annette följde tätt efter. Madame
Morel snyftade också, men Annette kunde inte gråta. Det kändes som om alla hennes tårar frusit till is av vrede
och sorg.
De var snart framme vid muren och Lucien pekade ner i den mörka ravinen.
– Han drunknade där nere i floden, viskade han och kastade sig ner och gömde ansiktet i gräset.
Samtidigt dök pappa upp i skogsbrynet och skyndade sig fram till den lilla gruppen. Han brydde sig inte om
Lucien, men kastade en blick på sin dotters ansikte och på klipporna. Under den snabba blicken såg han något
som de andra inte hade märkt. En darrande vit kattunge klängde sig fast vid kanten på en utskjutande
klippavsats. Här fanns ingen tid att förlora.
– Jag måste hämta ett rep, sa han bara och sprang nerför berget som om han hade varit förföljd av vilddjur.
Farmor stod i dörren och i hans ansikte stod allt skrivet som hon behövde veta. Utan ett ord såg hon på hur
han tog ner bergsklättrarrepet från väggen och försvann ut i skuggorna.
– I ravinen, ropade han plötsligt bakåt och sedan var han försvunnen.
Pappa var mycket snabbt tillbaka med repet. Men för åskådarna verkade det som en evighet. Ingen sa något
när han gjorde fast repet runt en trädstam och kastade det över klippan. Sedan klängde han sig fast med händer
och knän och försvann ner i ravinen. Medan han hängde där i luften vågade han titta ner i den brusande forsen
som säkert fört hans son med sig. Men det han såg gav honom en strimma hopp och han gav till ett utrop.
Farmor hade sett rätt. Änglarna hade verkligen vakat över Dani när han föll så han hamnade aldrig i vattnet.
Han hade hamnat på en utskjutande klippa en bit längre ner. Där låg han nu och väntade på att bli räddad. Hans
ena ben låg under honom och han grät för att han inte kunde röra sig. Tiden hade gått långsamt och Dani antog
att han hade sovit, för efteråt kunde han inte minnas mycket av de två timmarna. Han kom bara ihåg hur pappa
stod böjd över honom som en stor fågel.
– Pappa, var är Klaus? sa Dani lite vimmelkantigt.
– Rakt ovanför dig, svarade pappa och smekte det lilla vita ansiktet med blicken. Vi tar hand om henne på
vägen upp.
– Pappa, fortsatte Dani. Det gör så ont i mitt ben och jag kan inte röra mig. Bär du mig hem?
– Såklart, svarade pappa. Jag ska bära hem dig genast.
Så tog han sin lille son i famnen.
– Men pappa, fortsatte den matta och oroliga rösten. Kan du bära mig och Klaus på samma gång? Lova att du
inte lämnar kvar Klaus. Det är dags för hennes mjölk nu och hon är säkert törstig.
– Klaus kan åka i min ficka, lovade pappa och lyfte mycket, mycket försiktigt upp Dani.
Dani jämrade sig för det gjorde hemskt ont i benet nar man rörde vid det. Men han tittade på pappa och var så
duktig som man kan vara när man är fem år.
Vägen upp var lång och det gick långsamt. Pappa kunde inte klättra uppför repet med Dani i famnen. Han var
tvungen att kravla sig ner till flodstranden och sedan söka sig till ett ställe där sluttningen inte var så brant så att
han kunde ta sig upp. Dani försjönk i en barmhärtig dvala och verkade inte märka något förrän pappa la ned
honom i gräset bredvid Annette.
– Är Klaus i din ficka, pappa? sa Dani plötsligt och öppnade ögonen.
– Jag ska hämta henne nu, svarade pappa.
Han grep tag i repet igen och gled ner mot avgrundens kant och lyfte upp den vita kattungen. Dani sträckte ut
armarna och Klaus tryckte sig mot hans hjärta och spann som en liten ångmaskin. För första gången under den
här mardrömslika kvällen brast Annette i gråt.
Sedan la de Dani på en rock och Madame Morel och pappa bar honom långsamt hemåt. Efter följde Annette

med Klaus. Det var ett sorgset följe, men de var alla ändå uppfyllda av tacksamhet över att Dani levde och kunde
prata.
Ingen ägnade en tanke åt Lucien, inte ens hans mamma. Han hade krupit ihop i gräset vid muren. När han
lyfte på huvudet och upptäckte att han var ensam kändes det som om hela världen hade vänt sig emot honom.
Han reste sig och smög hemåt bland skuggorna. När han darrande kröp till sängs kände han sig som världens
mest ensamma och olyckliga pojke.
Sjunde kapitlet
Dani låg insvept i varma filtar i sin säng. Han förstod att han var en mycket viktig person och att han just nu
kunde få allt han pekade på. Eftersom detta aldrig hade hänt tidigare tänkte han verkligen utnyttja tillfället.
– Pappa, är du helt, helt säker på att Klaus inte är skadad? sa Dani för säkert tionde gången.
– Absolut, sa pappa. Hon drack en hel skål med mjölk och sprang sedan uppför trappan med svansen i vädret,
och det gör bara friska kattungar.
– Pappa, fortsatte Dani och gapade för en ny sked med körsbärssylt från farmor. Det var Lucien som kastade
ner Klaus. Var det inte elakt gjort av Lucien?
– Jo mycket, svarade pappa. Och han får säkert sitt straff.
Pappa var alltför glad över att sonen levde för att tänka på Lucien. Det var Annette som tänkte mest på
honom.
Jag ska inte ha bråttom, tänkte Annette för sig själv. Men så länge jag lever ska jag aldrig, aldrig förlåta
honom. En dag ska jag göra något hemskt. Jag ska aldrig förlåta honom, aldrig.
– Nette, sa Dani. Jag vill ha min chokladbit och sedan vill jag sova. Men du måste sitta hos mig för det gör så
ont i mitt ben.
– Ja, älskling, sa Annette och gav honom chokladbiten. Jag sitter här tills du somnar.
– Sjung för mig, befallde Dani. Sjung min aftonbön!
Farmor hade lärt honom aftonbönen. I den bad han Gud i himlen att förlåta synderna för Jesu skull och ta små
barn under sina vingars beskydd under natten. Annette hade ofta sjungit den, men i kväll ville hon inte. Hon
kunde inte sjunga om att förlåta, när hon själv var så uppfylld av hat mot Lucien och bara tänkte på hämnd.
– Inte den, sa Annette. Du kan läsa den själv.
Dani tjurade. I kväll skulle Annette göra som han ville.
– Som du vill då, suckade Annette. Jag ska sjunga den.
Det var en långsam och sovande melodi. Nar Annette slutade sov Dani med chokladbiten på kudden.
Hon smekte honom och grät ännu en gång för hon var så trött och lättnaden hon kände var så stor. Men
det var inte bara glädjetårar. När man hatar någon, kan man inte vara riktigt lycklig.
Hon reste sig upp med en suck och gick ner. Pappa var ute hos korna. Så sent hade de aldrig blivit mjölkade
förut. De råmade och trampade omkring. Farmor höll på att göra i ordning lite mat, för varken hon eller pappa
hade fått något sedan middagen. Ingen hade haft tid att tänka på något annat än Dani.
– Han sover, sa Annette och satte sig och såg likgiltigt in i elden.
– Doktorn borde vara här strax, sa farmor. Och då måste vi väcka den stackarn igen. Men det spelar ingen roll.
Låt honom sova så länge han kan.
– Farmor, sa Annette och såg upp. Lucien måste få sitt straff. Vad ska vi göra med honom? Jag kommer inte på
något som uppväger det onda han har gjort.
Farmor svarade inte genast. Sedan sa hon:
– Har du tänkt på att om vi gör något får vi ofta vårt straff utan att någon behöver blanda sig i det?
– Nej, det hade Annette aldrig tänkt på.
– Tänk så rädd Lucien måste ha blivit när han såg Dani falla! fortsatte farmor. Tänk på hur olycklig och
ångerfull han måste vara i kväll, och tänk på hur skamsen och rädd han måste vara för att andra ska få veta vad
han har gjort! Tänk sedan på om han inte redan blivit tillräckligt straffad, och om vi inte i stället borde förlåta
honom och hjälpa honom att börja om på nytt.
Annette lyssnade inte så mycket på det farmor sa, utom på en mening: ”Tänk på hur rädd han måste vara för
att andra ska få veta vad han har gjort”. Det var en utmärkt idé. Hon skulle se till att alla fick reda på det. Vart hon
kom skulle hon berätta det. Hon skulle tala om det i byn och i skolan, tills alla skulle avsky Lucien och hans
elakhet.

En hastig knackning avbröt hennes tankar, och Luciens äldre syster kom instörtande. Hon arbetade i staden,
som låg på andra sidan berget, och var just på hemväg, när hon fick se det lilla följet som bar hem Dani. Hon
hade skyndat sig ner till byns postkontor för att ringa till doktorn, som bodde fem mil längre upp i dalen.
– Doktor Pillard kan inte komma, flämtade hon. Han är hos en sjuk kvinna i en annan by och kommer inte hem
förrän vid midnatt, och då har sista tåget redan gått. De sa att ni får ta Dani i en vagn och komma till sjukhuset i
morgon, så kan doktorn titta på honom där.
– Tack, Marie, sa farmor. Det var snällt av dig att gå.
Farmor gick tillbaka ut i köket. Men Marie var full av nyfikenhet och dröjde sig kvar.
– Berätta, Annette, sa hon och sänkte rösten. Hur gick det till? Varför är mamma så tyst och bekymrad?
– Det hände uppe på berget, sa Annette kort. Lucien kastade ner Danis kattunge i ravinen, och Dani försökte
rädda henne. Lucien gjorde inte det minsta för att stoppa honom. Jag skulle inte bli förvånad ifall han knuffade
honom. Jag tror Dani har brutit benet. Han låg på klipporna i flera timmar och Lucien berättade det inte för
någon.
Marie blev vit i ansiktet av fasa.
– Han ska verkligen få sitt straff, sa hon sammanbitet. Det ska jag se till.
Sedan störtade hon ut ur huset. Annette log. Att vända hans egen familj emot honom var just vad Annette önskade.
Hon kände att hämnden tagit sin början.
Det fanns inte mer att göra och efter att ha ätit under tystnad, gick Annette i säng med tungt hjärta. Hon
tände ett ljus och stod en stund och såg på Dani med ögonen fulla av tårar. Han låg med utsträckta armar och
med det fuktiga håret bortstruket från pannan. Hans annars så fridfulla uppsyn var nu borta. Han frös fortfarande
och kastade oroligt huvudet av och an medan han mumlade.
Annette la sig i sin säng, men trots att hon var trött kunde hon inte somna. Hon kände sig så konstigt ensam
och blev glad när hon hörde långsamma, trötta steg i trappan. Farmor kom in. Farmor, som nästan aldrig brukade
gå uppför trappan, för att det gjorde så ont i hennes gamla ben.
– Farmor, grät Annette och sträckte ut armarna.
Farmor sa inget på en stund. Hon satte sig och strök Annette över håret tills gråten lagt sig.
– Hör på mig barn, sa farmor till slut. När Dani var baby, la vi honom i Frälsarens armar. Varje dag ber vi att
Frälsaren ska bevara honom. Till och med när Dani föll, så släppte Frälsaren inte honom. Han höll sina armar om
honom hela tiden. Även om Dani hade blivit dödad, hade han burit hem honom till himlen. Så torka tårarna och
lita på att Frälsaren vakar över Dani och gör vad som är bäst för honom.
– Men hur kunde Gud låta Lucien skada honom så? frågade Annette. Farmor, jag avskyr Lucien så att jag
skulle kunna döda honom!
– Då kan du inte be för Dani, svarade farmor enkelt. Gud är kärleken. Inför honom måste allt hat smälta likt
snön när solen skiner på våren. Låt Gud ta hand om Lucien, Annette! Kom ihåg att han älskar Lucien lika mycket
som Dani.
Farmor kysste henne och gick. Annette låg och tänkte på vad farmor hade sagt. Det verkade otroligt att Gud skulle
kunna älska den elake och dumme Lucien lika mycket som den solige och snälle Dani. Annette kände också att hon
inte kunde fortsätta att be för Dani och samtidigt planera hur hon skulle kunna skada Lucien. Det gick inte ihop. Hon
ville be för Dani. Men då skulle kanske hennes hat försvinna och det ville hon inte – i alla fall inte förrän hon fått sin
hämnd.

Åttonde kapitlet
Lucien låg i mörkret i sin säng. Huvudet sprängde och varje gång han blundade såg han framför sig hur Dani
försvann ner i klyftan. Det var ingen vanlig klyfta i Luciens syn, utan den var mörk och tvärbrant och utan botten. Då
och då slumrade han till men väcktes av den otäcka drömmen. Han önskade att någon skulle komma. Han visste
att mamma var inne för han hade hört henne i köket. Men han vågade inte ropa på henne, för hon kanske var så arg
att hon inte ville komma. Dessutom kunde hans syster svara, och henne ville Lucien absolut inte träffa. Vad hon
skulle säga, vågade han inte ens tänka på.
Lucien började fundera över nästa dag. Han gissade att han skulle bli tvungen att gå till skolan, och att Annette genast
skulle berätta det som hänt för alla. Ingen i skolan tyckte om honom eftersom han var så dum och retsam, och nu skulle de
säkert hata honom. Ingen vill väl vara vän med honom och sitta bredvid honom efter det här eller ha sällskap med honom
hem från skolan.

Lucien hörde steg i trappan och mamma kom in. Han satte sig upp och grät och sträckte ut armarna mot
henne.
Fast hennes hjärta värkte och hon längtade efter att få trösta sonen var hon mycket rädd. Hon var rädd för vad
Danis familj skulle göra om pojken var allvarligt skadad.
Om hon haft lite mer förståelse skulle hon ha sett att det inte behövdes något mer straff. Hon skulle ha sett
de långa veckorna, fyllda av rädsla, ensamhet och ånger, som låg framför Lucien. Hon skulle ha känt att det var
hennes uppgift att hjälpa honom att komma igenom dem så gott hon kunde.
– Du är en stygg pojke, Lucien, sa hon. Jag vet inte vad som kommer att hända. Om Burniers pojke är
allvarligt skadad blir vi ruinerade. Vi får betala alla räkningar och det har vi aldrig råd till. Jag undrar om vi får
polisen på oss. Det var hemskt gjort och jag hoppas verkligen att du skäms.
Lucien skämdes så förskräckligt att han inte kunde tala. Det förvånade mamma för han brukade vara snabb
med att säga emot och försvara sig. Att han var tyst var verkligen något nytt.
– Vi får väl hoppas på det bästa, sa hon lite vänligare. I morgon får du gå till dem och be om ursäkt. Kanske de
förlåter dig ...
Hon väntade på svar, men det kom inget. Hon sa inget mer utan gick ner.
När Lucien vaknade nästa morgon kom han inte ihåg vad som hade hänt eller varför huvudet värkte så och
ögonen kändes så tunga. Sedan kom allt över honom igen och han kom ihåg en del annat också. Idag var han
tvungen att gå till skolan och möta de andra barnen.
Dani kunde ha dött på natten och alla skulle veta att det var hans fel.
Han ville inte gå dit. Han skulle gömma sig hela dagen. Det skulle inte bli svårt. Han kunde springa upp i skogen
och komma tillbaka på eftermiddagen och ingen skulle veta om det. Mamma skulle tro att han hade varit i skolan
och ingen i skolan skulle fråga. Han bodde alltför långt borta och förresten, vem skulle bry sig om honom? Till slut
skulle någon förstås komma på honom men idag spelade det ingen roll. I morgon skulle det kanske vara
annorlunda.
Lucien steg upp och gick ner i köket.
Marie hade redan ätit och höll på att göra sig i ordning för att gå till järnvägsstationen. Hon skakade på
huvudet och vände sig bort när Lucien kom in. Han tittade inte på henne utan gick tyst genom köket till
ladugården för att hjälpa till med morgonmjölkningen.
Mamma såg bekymrat på honom när han kom in men han sa inget. Han var lika tyst medan han satt på pallen
och åt sin frukost. Till slut reste han sig och tog på sig jackan. Han kysste mamma och gick utan att säga ett ord.
Hon följde honom med blicken tills vägen svängde och då vinkade hon. Han vinkade tillbaka och stod sedan
gömd tills han var säker på att hon hade gått in igen. Då vände han på klacken och skyndade uppför berget så
fort benen kunde bära honom. Han hade ingen aning om vad han skulle göra hela dagen och han hade ingen mat
med sig för han brukade ju äta i skolan. Men en känsla av hoppfullhet gjorde honom sömnig. Eftersom han hade
haft en orolig natt sträckte han ut sig under några granar och somnade.
Lucien sov tills solen stod högt på himlen och barnen i skolan samlades till middag. Då vaknade han och
kände sig hungrig.
Men i skogen fanns inget att äta, så han reste sig och vandrade uppför sluttningen. Han undrade om det
kanske kunde finnas någon bonde i gårdarna som låg högre upp på berget som ville ge honom ett glas mjölk.
Medan han gick stack han ner handen i fickan och hittade sin kniv.
Lucien satte sig på en stock, tog upp ett stycke trä och började tälja. Han hade ofta täljt på träbitar, men han
hade aldrig gjort något riktigt. Men nu när han inte hade något att göra bestämde han sig för att försöka snida en
stenget, en av dessa vilda bergsgetter som lever uppe på de höga fjällen.
Långsamt började den ta gestalt och han kände en egendomlig spänning. För första gången glömde han sin
olycka och gick helt upp i det han höll på med. Han kunde se den ståtliga stengeten framför sig och fingrarna
följde tankarna. Ett huvud med underbart böjda horn och en ivrigt framskjuten nos började ta form. Sedan ett lyft
öra som lyssnade efter jägarnas jakthorn. Sedan fyra smäckra hovar och en kropp som var beredd på flykt.
Lucien höll den framför sig och kontrollerade den. Den var naturligtvis inte perfekt, men det fanns en
odiskutabel likhet. Och Lucien visste inte själv hur bra den egentligen var. För första gången sedan olyckan kände
han sig nästan glad. Han hade kommit på något som han kunde göra, och i fortsättningen kunde han alltid söka
sig till skogen och snida allt det vackra och glömma det andra.
Han klättrade vidare uppåt och såg ner över skogen mot dalen. Solen var på väg mot bergen i väster och långt

där nere kunde han se små mörka prickar som sprang åt olika håll. Det var barnen som kom ut ur skolhuset. Om en
kvart vågade han gå hem.
Lucien släntrade långsamt genom skogen för han fick inte komma för tidigt.
Han undrade trött vad han skulle få höra när han kom hem. Dani kunde ha dött. Men han sköt undan den
tanken. Den vågade han inte ens tänka. Antagligen var Dani svårt skadad. Bilden av hans skrämda, vita ansikte
dök upp framför Lucien.
Om han bara kunde sona det på något sätt. Men han visste inte hur det skulle gå till.
När Lucien kom in i huset höll mamma på att diska. Hon tittade oroligt upp och väntade att han skulle säga
något. Till slut kunde hon inte vänta längre utan började fråga ut honom:
– Hur gick det i skolan idag? började hon.
– Bra, svarade Lucien.
– Jag har varit hos Burniers och hört hur det är, fortsatte hon. Annette och pappan har tagit vagnen och åkt
med Dani till doktorn. De kommer inte tillbaka förrän sent i kväll. Farmor var mycket snäll. De är vänliga
människor så jag tror säkert att de förlåter dig och inte ställer till bråk fast du egentligen förtjänar det.
Lucien svarade inte. Farmor skulle kanske förlåta, men han visste att Annette aldrig skulle göra det.
– Visste läraren om vad som hänt? frågade mamma efter en stund.
– Ja, svarade Lucien.
– Sa han något om det? fortsatte hon.
– Nej, svarade Lucien.
Mamma var förbryllad. Hela dagen hade hon oroat sig för hur det skulle gå för Lucien i skolan, men inget
tycktes ha hänt. Han såg till och med gladare ut nu än han hade gjort på morgonen.
– Jag går och mjölkar, sa Lucien och skyndade sig till ladugården med en suck av lättnad.
I ladugården kunde han gömma sig undan mammas frågor och korna tyckte inte sämre om honom. Han satte
genast igång och när en hink var fylld tog han en mugg och drack av den varma, skummande mjölken. Sedan
kände han sig lite bättre till mods.
I kväll skulle han spara lite av kvällsmaten och i morgon tänkte han på nytt gömma sig uppe i den lugna
skogen. Det skulle han göra varje dag ända tills de kom på honom. Och det kunde dröja länge eftersom han
bodde så långt bort.
Lucien dröjde sig kvar så länge som möjligt och sedan bar han upp hinkarna till huset. Han kom in samtidigt som sin
syster som hade skyndat sig hem. Ansiktet var blossande rött och hon var andfådd.
– Din lilla fegis! skrek hon utan att hälsa. Skolka på det sättet! Var har han hållit hus hela dagen, mamma? Du
skulle ha tvingat honom att gå.
Mamma vände sig om och lät mycket förargad:
– Vad pratar du om, Marie? frågade hon strängt. Han har visst varit i skolan. Han kom nyss hem. Låt den stackarn
vara och ta itu med ditt arbete i stället.
– Jaså, utropade Marie. Han kom hem nyss. Jag skulle gärna vilja veta varifrån. På hemvägen råkade jag möta
läraren. Han höll på att rensa i sitt grönsaksland. När han fick syn på mig ropade han på mig. ”Var är Lucien? Varför
har han inte varit i skolan idag? Är han sjuk?” frågade han. Och jag svarade att han mådde bra och att han skulle
komma i morgon, om jag så skulle släpa dit honom själv. Så nu vet du det, Lucien! Vem vet var du har hållit hus
idag, men i morgon ska jag själv följa dig till skolan.
– Fy att du ljög för mig, Lucien, utbrast mamma. Du är verkligen en elak pojke. Jag vet inte vad jag ska ta mig
till med dig.
Hon slog förklädet för ansiktet och började gråta av oro och besvikelse.
Lucien satte sig vid elden och teg bittert och tjurigt. Allt och alla tycktes vara emot honom. Nu kunde han inte
längre fly undan. I morgon var han tvungen att gå till skolan och där skulle Annette vara. Om han hade gått idag
hade hon inte varit där.
Lucien tog upp en stor träbit och började snida.

Nionde kapitlet
Dani låg i vagnen på en bädd av hö som täckts med en säck. Han såg upp mot himlen på de små vita, ulliga
molnen. Han kunde inte se över kanten på vagnen men Annette beskrev allt runt omkring.
Det gjorde hemskt ont i hans ben och han höll på att bli grinig. Han skrek när vagnen skakade. Men Annette

lugnade honom med sitt prat och det kändes fortfarande skönt att vara så viktig.
– Nu är vi framme vid byn, Dani, berättade Annette.
– Nu är vi framme vid småskolan och fröken håller på att skura trappan. Nu har hon sett oss och kommer
hitåt. Och Madame Pilet och Madame Lenoir kommer också. De håller på att tvätta i fontänen.
Annette hade rätt. De ville veta hur det stod till med Dani. Nyheter sprider sig snabbt i en liten by.
Brevbärarens fru hade hört historien av Luciens syster när hon ringde efter doktorn och stinsens fru hade fått
veta det av Marie medan hon väntade på tåget. Nu kände alla till det och ville veta mer.
Madame Duruz, som stod i affären, kom också springande med två kunder efter sig. De samlades runt
vagnen och såg på Dani som låg på sin hömadrass. Han var lite blek, men annars lika glad som vanligt över att se
dem.
– Din lille stackare, utropade lärarinnan. Annette, du måste berätta allt.
Fast de redan hade hört historien och fört den vidare ville de höra den en gång till. Så Annette berättade och
de skakade på huvudena och smackade med tungorna. Alla var mycket förgrymmade på Lucien.
– Det är en elak pojke, sa lärarinnan. Jag ska varna de små för att ha något som helst med honom att göra.
Pappa smällde lite otåligt med piskan och menade att de inte fick låta doktorn vänta. Så kvinnorna flyttade på
sig och vagnen rullade långsamt iväg över kullerstenarna. Solen steg högre upp på himlen medan de närmade
sig staden.
– Berätta hur det ser ut i affärerna, ropade Dani ivrigt.
Han hade bara varit i staden tre gånger och han tyckte att det var det underbaraste stället i världen.
Det var egentligen inte mycket att se.
Där fanns bara en smal gata med affärer. Men det var trevliga affärer. Annette var alldeles andfådd av att
berätta om allt det vackra i affärerna när de körde upp framför sjukhuset.
Det var ett litet sjukhus men för Annette och Dani verkade det enormt stort. Patienterna låg ute på de soliga
balkongerna och dörren stod öppen på vid gavel. Pappa hoppade ner från kuskbocken, band hästen och gick in.
Han kom snart tillbaka med två män och en bår.
De la Dani försiktigt på en träbänk. Pappa satte sig vid huvudändan och Annette vid fötterna. Den
egendomliga känslan av stillhet och den konstiga, rena luften fick dem att sitta alldeles tysta. Dani tittade på
sjuksköterskorna i sina långa vita förkläden och mössor av spets. Han tyckte att de liknade änglarna på bilderna i
farmors stora Bibel.
De fick vänta länge. Pappa och Annette satt och dåsade och efter en stund sov Dani djupt med armarna under
huvudet.
Han väcktes plötsligt av doktorn som verkade ha bråttom. Det var en äldre man med ett stort, svart skägg och
en barsk röst. Annette kände sig rädd för honom.
Nu verkade allting hända snabbt. Dani fördes bort för att få benet röntgat. Han tyckte det var spännande och
undrade om han kunde få fotot för att hänga upp det i vardagsrummet. Sedan fördes han tillbaka och doktorn
drog i det skadade benet så Dani skrek av smärta. Samtidigt kom bilderna och de såg inte alls ut som Danis ben.
Men doktorn verkade vara nöjd. Han studerade dem allvarligt och nickade eftertänksamt. Sedan vände han sig
till pappa och sa:
– Det är bäst att barnet stannar kvar på sjukhuset. Det är ett allvarligt benbrott.
Men pappa vägrade bestämt. Han ville inte lämna kvar sin son.
– Vi kan sköta om Dani hemma, sa han. Går inte det?
Doktorn ryckte på axlarna.
– Det gör det kanske, svarade han. Men det vore bättre om han stannade kvar här. Det är för långt för mig att
åka och det betyder att ni måste komma hit med honom igen.
– Vi kan visst komma hit, sa pappa envist.
Annette stack sin lilla hand i hans stora och tryckte den uppmuntrande. Hon ville också ha Dani hemma.
Doktorn ryckte på axlarna igen. Dani fördes åter bort av en otålig sköterska och den här gången var han borta i
en halvtimme.
När han kom tillbaka såg han sömnig och konstig ut. Han mindes bara en underlig doft. Annette upptäckte att
han var inpackad i ett fint, vitt gipsförband från midjan till knät. Hon visade Dani och han tittade förvånat.
– Varför måste jag ha vita byxor? undrade han till slut. Utan att vänta på svar förklarade han att han inte tyckte
om doktorns stora, svarta skägg och att han ville åka hem.

Annette tyckte inte heller om skägget och de ville hem alla tre, Annette för att hon var hungrig, Dani för att
han var trött och pappa, han tänkte på korna. Så när doktorn kom för att röntga Dani igen var hela familjen borta.
I fjärran syntes bara en yster häst som hade bråttom hem och drog en höskrinda med tre passagerare.
– Vilka dumbommar, muttrade läkaren. De trodde väl inte att jag skulle komma tillbaka. Nu måste jag ändå ta mig upp
till dem och se till barnet. De stannade inte ens för att höra när de ska komma på återbesök.
Sanningen att säga hade de glömt att fråga. Pappa kom att tänka på det just när de skulle ge sig iväg hem.
– Annette, ropade han bakåt. Vi frågade aldrig hur länge Dani ska vara gipsad.
– Det kvittar, svarade Annette. Du kan gå in och fråga när du lämnar ostarna i nästa vecka. Det ska säkert sitta
på ganska länge. Leon i skolan hade sin arm gipsad i sex veckor.
– Det hade han, sa pappa lugnad. Då går jag inte in igen för det är sent och doktorn syntes inte till.
Han hoppade upp på kuskbocken och ropade ”Hoppla Coco” till hästen. Hästen vände och travade hemåt.
Klockan fem var de hemma igen. Dani fick ligga på soffan så att han inte skulle behöva känna sig ensam.
Annette sov bredvid på en madrass så att hon skulle finnas där om Dani vaknade på natten och behövde hjälp.
Dani stannade där i flera veckor med benet på en kudde och hela hushållet cirklande kring honom.
Byborna gjorde allt för att glädja Dani. De hade tyckt om hans söta, sköra mamma som växt upp hos dem. När
hon dog flyttade de över sin kärlek på barnen och särskilt på Dani.
Men Dani som var van vid kärlek blev ändå inte bortskämd. Han var bara glad och tyckte att det var
spännande att få så många fina presenter och besök.

Tionde kapitlet
Lika mycket som alla i byn samlades kring Dani och gjorde allt för att trösta honom, lika mycket undvek de Lucien
och visade sitt förakt för honom.
Lucien hade aldrig varit omtyckt förut heller, för han hade ett dåligt humör och var alltid klumpig. Men han
hade varit en i mängden och med på alla lekar. Nu väntade honom endast en lång och tråkig ensamhet. Ingen
ville leka med honom. När de skulle välja lag blev han alltid kvar till sist. I klassrummet stod en ensam bänk. Den
fick Lucien och alla de andra satt två och två.
Eftersom Lucien var för blyg för att försöka få dem att tycka om honom, gled han istället in i sin egen lilla värld. Han
gick ensam till och från skolan, han handlade ensam och han brukade leka för sig själv.
Lucien tänkte hela tiden på Dani och han längtade efter att fråga Annette vad doktorn hade sagt. Men Annette
varken tittade på eller pratade med honom så han vågade sig inte fram.
Hans mamma tyckte att han var tystare än förut men han arbetade mycket bättre. Lucien hade plötsligt
upptäckt, att genom att arbeta hårt kunde han glömma sin ensamhet. Så han tog energiskt itu med alla göromål
på gården. Mamma berömde honom och hans syster blev snällare.
Men det fanns bara ett ställe där Lucien kunde känna sig trygg och det var i skogen. Så snart han hade
möjlighet flydde han dit. Där kunde han sitta och snida sina figurer och glömma allt annat.
Där skogen slutade fanns ett litet hus. Där bodde en mycket gammal man alldeles ensam med sin get, sina
hönor och sin katt. Det var länge sedan han flyttade dit och han höll sig alltid för sig själv. Folk i byn var rädda för
honom och när han någon enstaka gång kom ner för att handla, sprang barnen undan. De kallade honom ”gubben
på berget”. En dag när barnen hade ledigt från skolan gick Lucien längre bort än han brukade. Han höll som vanligt
på att snida och var upptagen av sitt arbete. Han gjorde en ekorre som höll en nöt mellan tassarna. Plötsligt hörde han
att någon andades tungt bakom honom. När han snodde runt stod gubben på berget bakom honom och kikade över
hans axel.
Gubben på berget såg verkligen skräckinjagande ut. Han hade ett långt, tovigt skägg som räckte ner på
bröstet och en böjd brunbränd näsa som kom honom att likna en gammal rovfågel. Men ögonen var ljusa och
vänliga och fulla av intresse så Lucien bestämde sig för att inte fly. Den gamle mannen var kanske konstig och
elak men han kände i alla fall inte till vad Lucien hade gjort.
– Goddag, sa Lucien så djärvt han förmådde och väntade sedan på vad som skulle hända.
Den gamle mannen sträckte fram sin hand och tog den lilla ekorren. Han studerade den noggrant och vände den
fram och tillbaka. Sedan sa han med låg röst:
– Du är verkligen duktig på att snida för att vara så ung. Vem har lärt dig det?
– Ingen. Jag har lärt mig själv.
– Då är du en bra lärare. Men du borde ha riktiga verktyg. Med lite träning skulle du kunna försörja dig på det.

Det är liv i din ekorre.
– Jag har varken verktyg eller pengar så att jag kan skaffa mig några.
Istället för att svara gjorde mannen tecken åt honom att följa med. Som i en dröm reste sig Lucien och följde
efter honom genom skogen. De fortsatte längre upp under tystnad tills de kom till skogsbrynet där den gamle
mannens hus låg.
Det var ett ovanligt hus. Geten delade köket med den gamle mannen. Det gjorde den fläckiga katten också,
som nu satt och tvättade sig i solskenet. Sovrummet var samtidigt höloft och den gamle mannen sov på säckar
ovanpå getens vinterförråd. Köket såg fattigt men egendomligt ut. Där fanns en spis, en mjölkspann, en
hökrubba, ett bord, en stol och en ostpress. Men längs väggarna och utom räckhåll för geten stod hyllor fulla med
olika träfigurer. Det var björnar och kor, stengetter, Sankt Bernhardshundar och ekorrar. Men finast av alla var Noas ark
med en lång rad små djur som höll på att gå ombord. Lucien kunde inte se sig mätt. Han tittade och tittade och tittade.
– Det är bara en hobby, sa den gamle mannen. Det håller mig sällskap på vinterkvällarna. Men om du kommer hit då
och då ska jag lära dig att använda de rätta verktygen.
Lucien tittade ivrigt upp på honom. Hans ansikte lyste.
– Sa ni att jag kanske skulle kunna försörja mig på det snart? frågade han tveksamt.
– Så småningom, ja, sa den gamle mannen. Jag har en god vän som säljer handgjorda saker. Han brukar sälja
mina figurer också. Men en del tycker jag om och dem behåller jag. Han skulle säkert kunna sälja det du har gjort
också. Det kommer att gå mycket lättare för dig med mina verktyg än med bara din kniv.
Lucien bara stirrade på honom. Hjärtat fylldes av tacksamhet. Den gamle mannen verkade bry sig om honom.
Här behövde han i alla fall inte vara rädd. Han grep den gamle mannens hand och sa:
– Å, tack. Vad ni är snäll!
– Äsch, sa den gamle mannen. Jag är ensam och har inga vänner. Vi kan sitta och snida tillsammans.
– Jag är också ensam och utan vänner, sa Lucien enkelt.
När han gick hem genom skogen surrade det i hans huvud av idéer. Men en idé tog överhanden. Han skulle
göra en Noas ark åt Dani. Det skulle vara dussintals små figurer: lejon, kaniner, elefanter, kameler och kor, och
Noa och hans fru. När den var färdig skulle han gå hem till Dani och ge honom den som en försoningsgåva. Dani
skulle säkert inte kunna få en bättre present. Efter det skulle de kanske låta honom få bli lite vän med Dani igen.
Vid den tanken slog Luciens hjärta ännu hårdare. I två timmar hade han känt sig glad och glädjen höll i sig tills
han kom ut ur skogen och såg byn framför sig. I morgon skulle han vara tvungen att gå till skolan igen. Men idag
hade han mött en vän.

Elfte kapitlet
Danis ben läkte långsamt. Doktorn kom ofta upp till dem men han var tyst och allvarlig. När det blev varmare
åkte Dani tillbaka till sjukhuset och fick gipset borttaget. Det var då doktorn berättade för pappa det han hela
tiden hade befarat. Dani skulle aldrig mer kunna gå riktigt. Det sjuka benet var mycket kortare än det friska.
Pappa var mycket ledsen när han gick till snickaren och bad honom göra ett par små kryckor. Sedan fortsatte
han till skomakaren och bad honom göra den ena skon tre centimeter högre.
Snickaren och skomakaren blev också väldigt ledsna. Snickaren täljde roliga små björnhuvuden på kryckorna
för att få Dani att skratta. Och när skomakaren var färdig med skorna stoppade han dem fulla med chokladbitar.
Dani blev verkligen överraskad. Och han var så ivrig att få prova sina kryckor. Han hoppade runt som en
gräshoppa framför huset i några dagar. Men sedan råkade han höra när pappa sa att han skulle ta ut korna på
grönbete. Då satte sig Dani ner och grät. Det gick plötsligt upp för honom att trots kryckor med björnar och skor
fulla av choklad skulle han inte längre kunna följa med korna.
Men pappa bestämde att Dani skulle få följa med till torget i en vagn och se på när korna samlades ihop.
Efteråt skulle han följa med flocken, sova i höet under natten och åka tillbaka nästa dag. Annette skulle också
följa med och farmor och Klaus skulle vara hemma och passa huset.
Det var en vacker dag. Dani vaknade med en känsla av att något underbart skulle hända. Och en timme
senare klättrade han upp i kärran och Annette drog honom ner till byn. Långt innan de kom fram till torget hörde
de klangen från koskällorna.
Torget var fullt av kor och kalvar som stod och tryckte sig intill varandra. Några var gulbruna, andra var
gulbruna och vita, men alla hade klingande bjällror som lät när de nervöst svängde med huvudena.
På somrarna brukar korna i Schweiz bege sig upp i bergen på grönbete medan höet mognar i dalarna. Då
brukar bönderna följa med medan kvinnor och barn stannar kvar hemma. Men först samlas alla korna innan de

ska ge sig iväg åt olika håll.
Danis ankomst väckte stort uppseende. Alla barnen ville dra hans kärra och det var ett under att han inte föll
av i röran. Pappa gick fram till Danis kärra.
– Bakom skomakeriet står en vagn och en mula, sa han. Sätt Dani i den. Vi ger oss av nu. Jag går i förväg för
mulan hinner snart ikapp oss.
Så gick han och samlade ihop sin flock och sedan gav han sig iväg uppför de branta trapporna bakom
klocktornet. Mulan var snart ikapp dem. Annette höll i tömmarna och smällde med tungan. Dani satt bakom med
sina kryckor som han hade tagit med för att visa i byn. Han skrek av hjärtans lust.
Dani skulle aldrig glömma åkturen upp i bergen. Det var en vacker morgon och en mild vind svepte över
pingstliljorna. Snart nådde de fram till skogen. Napoleon, kalven, började bli trött och hamnade på efterkälken så
Dani tog tag i hans halsband och drog honom vid sidan om vagnen.
Pappa vände sig om och log.
– Han är trött, stackarn, sa han. Det är bäst att han får åka med dig, Dani.
Så lyfte han upp det darriga djuret i vagnen. Dani slog armarna om hans mjuka hals och nästan skrek av
glädje.
Stigen gjorde en skarp sväng runt rötterna på en stor gran. När de kommit runt granen kunde de se det lilla
sommarhuset. Det stod mitt på en äng full med gula smörbollar. Bakom reste sig den branta bergssluttningen.
Det var mörkt och kallt i huset eftersom det varit begravt under snön hela vintern. Men de hade tagit med
sig ved och mat i vagnen och snart hade de gjort upp eld. När Annette slog upp fönsterluckorna strömmade
solen in och lyste på allt dammet.
– Vill du gå och lägga dig nu? frågade pappa när de hade ätit.
– Nej, svarade Dani bestämt. Jag vill att du bär mig upp på toppen av berget.
Pappa såg förskräckt ut. Att klättra dit upp skulle ta säkert tjugofem minuter och Dani var tung. Men han
kunde aldrig neka Dani något så han skrattade och lyfte upp honom på axlarna.
Överallt var bergskammen täckt med sällsynta vackra blommor och Annette sprang fram och tillbaka medan
pappa andfådd stretade uppåt. Till slut nådde de toppen.
Vart de än såg reste sig rosa bergstoppar som ur ett lilafärgat hav. Solen höll på att gå ner och det var redan
skymning i dalen.
Annette suckade. Hon avskydde ögonblicket när den sista glimten av ljus och värme försvann från bergen.
Skymningen gjorde att hon kände sig ledsen och ensam. Det kändes lite som den kvällen när hon vaknade i
mörkret och fick veta att mamma hade dött.

Tolfte kapitlet
Lucien var nästan färdig med hästen och den var verkligen bra. Den hade blivit större än han först tänkt sig och
den hade en flygande man och smäckra hovar och det såg ut som om hovarna knappt rörde vid marken.
Det var fortfarande gott om tid för vinnarna skulle inte utses förrän efter sommarlovet. Men alla kom med
gissningar om vem som skulle vinna.
De flesta pojkarna hejade på Michel. Han hade skurit ut två björnar som klättrade uppför en stång. Han hade
lagt ner mycket arbete på dem och de var bra gjorda.
De kunde lika gärna vara hundar eller några andra djur, tänkte Lucien när han tyst betraktade dem.
Men ingen kunde ta miste på hans häst. Det var en häst och absolut inget annat. Ingen förväntade sig att
Lucien skulle vinna för det var bara läraren som visste att han deltog. Tänk om han vann! Då skulle alla vilja titta
på hans häst och så skulle de kanske tycka bättre om honom efter det. Vid den tanken rodnade han lite.
Det var mer ovisst vem av flickorna som skulle vinna. Marcelle i affären gjorde underbara spetsar. Jeannes
mamma var sömmerska och hade lärt upp sin dotter. Men Annette var duktig att sticka. Det hade hon lärt sig av
farmor de åren hon inte gick i skolan.
Annette skulle delta i tävlingen med en blå kofta som hon hade stickat åt Dani. Den skulle han ha på
söndagarna och när han skulle vara riktigt fin. Runt halsen och midjan löpte ett mönster av alpblommor i klara
färger. Koftan var inte färdig än men alla brukade beundra den när Annette satt på skolgården och stickade.
– Jag tror att du vinner, Annette, sa flera av hennes vänner. Det är svårare att göra det där mönstret än att
knyppla spetsar som Marcelle. Det säger alla!
Annette hoppades. Hon ville så gärna vinna. Då skulle det inte göra så mycket att hon fick dåligt betyg i

räkning. Farmor, pappa och Dani skulle bli så glada och stolta.
Annette hade fullt upp att göra efter skolan. Nu när höbärgningen hade börjat arbetade alla barnen från tidigt
på morgonen till sent på kvällen.
Under höbärgningen fick ofta hela familjen hjälpas åt. Pappa kom ner från betet för att slå höet på sina
sluttningar medan en granne vaktade korna. När pappa var färdig med sitt fortsatte han alltid med Morels lilla äng
eftersom Madame Morel var änka och Lucien inte var tillräckligt gammal för att slå med lie.
På de branta sluttningarna kan man inte använda vare sig traktor eller slåttermaskin utan allt gräs måste slås
med lie. Bakom går kvinnorna och barnen och drar ihop gräset i fina små höstackar med träräfsor. Alla barnen är
med och hjälper till, även de minsta.
Pappa slog först sin äng och gick sedan för att slå Morels medan de andra räfsade ihop gräset. Madame
Morel hade varit rädd för att han som hämnd inte skulle komma i år. Men hon hade inte behövt oroa sig. En
morgon när hon vaknade fick hon se att han redan var i full gång.
– Skynda dig, Lucien! ropade hon. Monsieur Burnier håller på att slå höet på ängen. Spring ut och börja räfsa!
Nyvaken släpade sig Lucien ut. Han hälsade god morgon utan att lyfta blicken från marken. Han avskydde att
arbeta med mannen som han gjort så illa. Därför gick han så långt ifrån honom som möjligt.
Vid middagstid kom Annette med pappas middag inknuten i en stor näsduk. Hon brydde sig inte heller om
Lucien. Och när Lucien såg att hon kom smet han in i huset.
Det tog tre dagar att slå Morels äng och den tredje dagen var sista dagen på lovet. Lucien, hans mamma och
syster slet för att bli färdiga innan Lucien skulle börja skolan igen. De var alla ute på ängen när Annette som
vanligt dök upp med sitt knyte till pappa. Hon hade bråttom för nästa dag var sista dagen att lämna in bidragen till
tävlingen och hon var inte riktigt färdig än.
Ängen låg bakom huset och på hemvägen gick hon förbi husets framsida. Det var en varm dag och hon var
törstig. Ytterdörren stod inbjudande på glänt.
Jag går in och dricker lite vatten, tänkte Annette och gick uppför trappan.
Det var inget fel i det. Före olyckan hade Annette varit nästan lika hemma hos Morels som hos sig själv.
När hon kom upp på verandan stannade hon plötsligt och stirrade. Intill verandaräcket stod ett litet bord med
verktyg och hyvelspån. Mitt i spånen reste sig en liten häst i galopp med böljande man och smäckra hovar.
Annette stod länge och tittade tankfullt på det lilla djuret. Det var naturligtvis Luciens tävlingsbidrag och han
hade inte berättat för någon att han skulle vara med eller att han överhuvudtaget kunde snida.
Den var nästan perfekt. Det kunde till och med Annettes svartsjuka ögon se. Om han lämnade in den skulle
han vinna. Det fanns ingen som kunde tävla med honom.
Men om han vann skulle alla andra beundra honom och de skulle kanske till och med tycka om honom.
Kanske skulle de glömma att det var han som skadat Dani.
Om Lucien vann skulle han bli glad. Han skulle gå fram med högburet huvud för att ta emot priset och det
kunde Annette inte stå ut med. Varför skulle han få vara glad? Han förtjänade verkligen att aldrig mer i hela sitt liv
få vara glad. Det skulle hon se till. Hon hade kommit i rätta ögonblicket.
Bordet stod intill räcket och en vindpust skulle lätt kunna blåsa den lilla lätta figuren över räcket. Ingen skulle
kunna misstänka någon när de hittade den lilla hästen krossad på stenarna nedanför.
Annette sträckte ut handen och knuffade till den. Med en liten smäll föll den ner. Sedan sprang hon ner och
trampade på den, för vem som helst kunde ju råka trampa på något som blåst ner från verandan,
När Annette långsamt gick hemåt låg resterna av Luciens häst bland stenarna. Men det verkade som om
solen hade blivit mörk. Det var inte längre lika vackert och Annette undrade varför, för det syntes inga moln.
När hon var nästan hemma fick Dani syn på henne och ropade. Det hade hänt något väldigt, väldigt
spännande. Han kom hoppande på sina kryckor det fortaste han kunde.
– Nette, Nette, ropade han med lysande ögon. Vet du vad jag har hittat i vedstapeln? Jag höll på att bygga ett
litet hus bakom stockarna och då hittade jag en liten elefant med lång snabel. Sedan tittade jag en gång till och
hittade en kamel med puckel och en liten kanin med långa öron och kor och getter och tigrar och en giraff med
en lång, lång hals. Kom så får du se! De är så fina. Vem har lagt de där, tror du?
– Det vet jag inte, sa Annette och lät arg på rösten.
Dani såg förvånat upp på henne. Hon verkade inte alls glad. Ändå var det här nästan lika fantastiskt som när
han hittade Klaus i sin toffel på julaftonsmorgonen. Annette gick fortare än vanligt och Dani försökte hänga med
så gott han kunde. Han drog henne med till vedstapeln och dök ner bakom den. Sedan kom han fram och visade

en hel rad av snidade djur som stod på en plan stock. Han tittade oroligt på henne, men hon verkade varken glad
eller överraskad.
– Det är säkert någon som tappat dem, sa hon surt. De är inget att skrika om. De är inte alls fina.
Så snurrade hon runt och gick uppför trappan. Men hon avskydde sig själv. Hon hade varit elak mot Dani och
förstört hans glädje. Hur kunde hon säga så? Vad hade hänt med henne?
Men innerst inne visste hon vad som hade hänt. Hon hade varit elak och falsk och hjärtat kändes tungt och
mörkt när hon tänkte på det. Det verkade som om ljuset och glädjen helt försvunnit ur hennes liv.
Nu skulle hon aldrig komma ifrån det eller få det ogjort. Hon sprang upp på sitt rum och kastade sig på sängen
och grät.

Trettonde kapitlet
Lucien var på gott humör när han sprang hem från höbärgningen den kvällen. Han hade arbetat hårt och var trött
men hemma väntade den lilla hästen. I morgon skulle han ta den med sig till skolan och visa alla att han kunde
snida.
Han sprang uppför trappan och tvärstannade. Hästen var borta. På bordet låg bara verktygen och hyvelspån.
Mamma hade gått hem tidigare. Hon hade kanske tagit in den. Han skyndade sig in.
– Mamma! Mamma! ropade han. Var har du lagt min häst?
Mamma såg upp från soppgrytan.
– Jag har inte sett den, svarade hon. Du måste ha ställt den någon annanstans.
Nu började Lucien bli orolig på allvar.
– Nej, sa han. Jag satte den på bordet. Det vet jag. Vart kan den ha tagit vägen? Snälla, hjälp mig att leta!
Mamma följde genast med honom ut. Hon var lika ivrig som Lucien att han skulle vinna. De sökte överallt.
– Den har kanske fallit över räcket, sa hon. Gå och se efter!
Lucien gick ut och tittade. Han behövde inte söka länge utan fick snart syn på de smutsiga och utspridda
spillrorna av det som en gång varit hans häst.
Han samlade upp dem och visade mamma. Hans besvikna gråt fick Marie att komma och båda stod lika
förskräckta.
– Det måste ha varit katten, sa Marie till slut. Jag är så ledsen, Lucien. Har du inget annat som du kan ta?
– Lucien, var allt mamma fick fram.
Lucien sa inget alls. Han gick in och tittade på väggklockan.
– Jag går ut ett tag, sa han och försökte göra rösten stadig. Jag vill inte ha någon kvällsmat.
Han sprang nedför trappan och uppför slåtterängen. Mamma såg bekymrat efter honom tills han försvann in i
skogen. Sedan gick hon in och grät en stund.
– Allt går på tok för pojken, mumlade hon sorgset. Ska han aldrig få lyckas med något?
Lucien vandrade genom skogen utan att se något. Små grå ekorrar hoppade från gren till gren och kastade kottar på
varandra, men han märkte ingenting. Allt han kunde tänka på var att han inte skulle vinna. Hans besvikelse var stor.
Någon annan skulle få äran och de andra skulle fortsätta att avsky honom.
När han kom ut ur skogen fick han syn på den gamle mannen. Han satt på förstukvisten med hakan stödd i
händerna och kikade upp mot bergen på andra sidan dalen.
– Å, sa den gamle lågt. Är du här igen? Hur går det med arbetet? När är det dags för tävlingen?
– Jag kan inte vara med, svarade Lucien buttert. Min häst har gått i kras. Det var nog katten som välte ner den
över räcket och sedan har någon trampat på den.
– Det var tråkigt, sa den gamle mannen vänligt. Men du kan väl visa upp något annat istället? Varför tar du inte
stengeten? Den är också bra.
Lucien sparkade häftigt på stenarna på stigen.
– Jag hade inte de rätta verktygen då, muttrade han. Alla skulle tro att det är det bästa jag kan göra. Nej, om jag inte
får ha min häst så vill jag inte vara med alls.
– Gör det så mycket vad de andra tycker då? frågade den gamle mannen.
– Ja, muttrade Lucien igen.
– Varför?
Lucien tittade ner. Vad skulle han säga? Men den gamle mannen var nästan hans enda vän och det bästa var
nog ändå att säga sanningen.
– Det är viktigt, mumlade han. Alla avskyr mig och tycker att jag är dum och elak. Om jag hade vunnit och de

hade sett hur duktig jag är skulle de ha tyckt bättre om mig.
– Det skulle de visst inte, sa den gamle rakt på sak. Du kan inte vinna kärlek genom att bara vara duktig för din
egen skull. Du kan vinna beundran och avundsjuka, men aldrig kärlek.
Lucien fortsatte att stirra ner i marken. Sedan lyfte han plötsligt blicken och hans ögon var fulla av tårar.
– Då har det varit meningslöst, viskade han tvekande. De andra kommer aldrig att tycka om mig.
– Om du vill få dem att tycka om dig, svarade den gamle mannen bestämt, måste du se till att du förtjänar
det. Det kan ta år. Men du måste kämpa.
Lucien såg upp på den gamle mannen. I hans ögon lyste en outtalad fråga. Den här underliga mannen som
verkade veta så mycket om kärlek. Varför hade han valt att bo så här ensligt, långt borta från sina
medmänniskor?
Den gamle mannen tycktes gissa sig till pojkens tankar. Det var kanske den rynkade pannan och blicken som
avslöjade det.
– Du undrar varför jag talar om att älska och tjäna andra, eller hur? frågade den gamle mannen. Du gör rätt i att
undra. Men det är en lång historia.
– Jag tänkte att det måste vara svårt för dig att älska och tjäna människor när du bor så ensam och inte träffar
någon utom mig, sa Lucien.
Den gamle mannen satt tyst en stund och tittade på de gyllene bergstopparna. Sedan sa han:
– Jag ska berätta det för dig, men kom ihåg att det är en hemlighet. Jag har aldrig talat om det för någon. Men du
litade på mig och jag ska lita på dig också.
Lucien rodnade. Orden gjorde honom glad. Tävlingen och besvikelsen verkade inte längre viktiga. Det var bättre att
någon litade på honom, än att vinna.
– Jag ska börja från början, sa den gamle mannen. Jag var enda barnet och det fanns inget i hela världen som
min far kunde neka mig. Om någon var bortskämd så var det jag …
– Jag var duktig men självisk och när jag blev vuxen fick jag ett bra arbete på en bank. Så blev jag förälskad i
en flicka och vi gifte oss. Gud gav oss två små söner och under de första åren tyckte jag att jag var en bra far och
man.
Men jag kom i dåligt sällskap och började lägga mina pengar på att spela och dricka.
Jag behöver inte säga så mycket om de här åren. Jag var sällan hemma och när jag kom hem var jag full.
Mina små pojkar var rädda och började tycka illa om mig. Min fru bönföll mig och bad för mig, men jag kunde
inte sluta.
Så började våra pengar ta slut och folk skvallrade om mig. Två gånger varnade bankdirektören mig. Men den tredje
gången när de hittade mig full och förvirrad på gatan, avskedade han mig. Den dagen var jag nykter när jag kom hem
och berättade att jag förlorat mitt arbete. Min fru svarade bara att hon skulle gå ut och söka arbete och att vi inte fick låta
pojkarna lida.
Jag försökte också hitta ett nytt arbete, men alla kände till mig och ingen vågade anställa mig. Jag försökte få
ihop pengar genom att spela men jag hade otur. Jag förlorade det lilla jag hade.
Min fru arbetade dag och natt samtidigt som hon skötte hemmet och pojkarna. Men det hon tjänade räckte
inte. En dag kom hon hem och talade om att vi måste skaffa pengar så att vi kunde betala våra skulder. Jag
kände till allt om banken så jag bestämde mig för att råna den.
Min plan var mycket skicklig, men inte tillräckligt. Jag åkte fast och eftersom det var grovt rån dömdes jag till
ett långt fängelsestraff.
I flera veckor låg min fru sjuk. Hon var helt utarbetad och åt nästan inget för att maten skulle räcka åt pojkarna.
Tre gånger kom hon och hälsade på mig i fängelset. Hon var blek och nästan bara en skugga. Sedan skrev min
äldste pojke och talade om att hon var för sjuk för att kunna komma. En kort tid senare fick jag permission för att
säga farväl till henne. Hon var döende. Det sägs att hon dog av lungsot, men jag säger att hon dog av brustet
hjärta och det var jag som dödade henne.
Jag satt ett dygn vid hennes sida och höll henne i handen. Hon talade om kärlek och Guds barmhärtighet och
syndernas förlåtelse. Jag var kvar hos henne tills hon dog och sedan fördes jag tillbaka till fängelset.
De följande månaderna minns jag inte mycket av. Jag var som bedövad av förtvivlan. Det fanns bara en sak
som kunde trösta mig. Jag hade alltid älskat att snida och på fritiden satt jag nu med mina verktyg och täljde. Jag
blev allt skickligare och en vänlig vakt brukade ta med sig mina arbeten och sälja dem ute på stan. På så sätt
tjänade jag lite pengar som jag sparade. Jag tänkte att jag en dag skulle börja om på nytt.

Den dagen kom fortare än jag hade väntat mig. Jag blev kallad till fängelsedirektören och han talade om att jag
skulle bli frigiven på grund av gott uppförande. Om tre veckor skulle jag vara en fri man.
Jag gick tillbaka och visste inte riktigt om jag skulle vara glad eller ledsen. Jag antog att jag borde vara glad
som slapp ut ur fängelset. Men vart skulle jag ta vägen och hur skulle jag börja på nytt? En sak visste jag säkert.
Mina pojkar skulle aldrig mer få se mig eller få veta var jag var. Deras mormor och morfar hade adopterat dem
och där kunde de växa upp till fina, duktiga pojkar. De skulle inte vara knutna till mitt dåliga namn och mitt
förflutna. För dem skulle jag vara som död.
Men förutom det visste jag inget. Direktören erbjöd sig att hjälpa mig, men jag ville inte lämna några spår
efter mig så jag tackade nej. När dagen för frigivningen kom stoppade jag mina pengar i fickan och tog första
bästa tåg upp i bergen.
Jag steg av här i byn och vandrade upp mot berget. Där träffade jag en man som höll på att hugga ved. Jag
tog mod till mig och undrade om jag kunde få arbete hos honom. Han såg vänligt på mig och sa att hans son gick
i skola i stan och att han behövde hjälp.
– Du är inte härifrån, sa han. Varifrån kommer du och vad heter du?
– Jag kommer från Genève.
– Vad har du för yrke?
– Jag har inget yrke.
– Men vad har du sysslat med hittills?
Jag försökte komma på en bra lögn, men mannen såg så ärlig ut att jag inte kunde ljuga. Jag har just kommit
ut ur fängelset, sa jag ärligt.
– Varför var du i fängelse?
– För att jag hade stulit pengar.
– Hur kan jag vara säker på att du inte kommer att stjäla mina pengar?
– För att jag vill börja om på nytt. Och jag ber att ni litar på mig. Om ni inte gör det så ger jag mig av.
Han såg på mig igen. Sedan sträckte han fram handen och jag satte mig bredvid honom på bänken och grät.
I fem år arbetade jag för den mannen. Jag älskade honom som velat ta hand om mig fastän han visste vem
jag var. Ofta talade han med mig om Jesus och hans stora kärlek till syndare.
På sommaren förde vi korna upp på berget och bodde i det här huset där jag bor nu. Det var så fridfullt
häruppe. Men så blev min husbonde sjuk. Jag skötte honom ett helt år. Sista natten han levde talade han mycket
om Guds nåd genom Jesus och om syndernas förlåtelse.
Så förlorade jag min ende vän. Hans son var snäll och gav mig det här huset. Jag köpte en get och några höns och
flyttade hit och här har jag bott sedan dess.
Nu har jag bara kontakt med den man som säljer mina arbeten. Ibland berättar han nyheter om mina söner. De
har vuxit upp till bra män och klarar sig bra. En är läkare och den andre är affärsman. De vet inte att jag lever och det
är bäst så. Jag har inget att ge dem och mitt namn skulle bara föra skam med sig.
Men det min fru och min husbonde lärde mig om Guds kärlek och barmhärtighet har gjort mig lycklig. Du
säger att det inte går att börja om, men det är fel. Jag har syndat mycket mer än du men jag tror på syndernas
förlåtelse för Jesu skull.
Geten kom fram och la sitt bruna huvud i mannens knä. Hon buffade på honom för att tala om att det var
mjölkdags.
Lucien gick sakta hemåt. Han upptäckte att han inte längre brydde sig så mycket om tävlingen. Han kunde inte
bota Danis ben, men en dag skulle han kanske få möjlighet att göra något för honom. Dessutom kunde han försöka
bli snällare mot mamma.
När han kom ut ur skogen kunde han se det gulröda skenet från fönstren där hemma. De lyste varmt och
välkomnande i sommarskymningen.
Han sprang snabbt uppför trappan. Mamma stod på verandan och väntade. Han kysste henne.
– Vad jag är hungrig, mamma, sa han glatt. Har du sparat kvällsmat åt mig?
Han log mot henne medan han åt och när hon log tillbaka försvann skuggan i hennes ögon.

Fjortonde kapitlet
Dani väcktes av solen tidigt nästa morgon. Först kom han inte ihåg vad det var för dag. Men så mindes han,
satte sig upp och ropade på Annette.
– Nette, ropade han. Skynda dig och kom! Jag vill se på när du vinner. Jag ska ha min fina svarta

sammetskostym och de broderade hängslena och min mössa. Skynda dig!
Annette låtsades att hon inte hörde. Dani la sig ner igen med en suck men han kunde inte somna om. Han
drog Klaus till sig i sängen och började viska i hennes öra.
– Jag ska åka i vagnen, mumlade Dani. Jag ska få se vad de andra barnen har gjort, men Annette är bäst. Och
sedan kommer hon att få ett fint pris.
Klaus gäspade och det gjorde Dani också. När Annette en stund senare kom ner låg de hoprullade till två klot
och sov i solen.
Snart var de på väg alla tre. Dani var söndagsklädd i svart sammet och broderade hängslen. Pappa drog
vagnen och Annette gick bredvid. Hon var tyst och lite sur.
– Har du ont i magen, Nette? frågade Dani plötsligt.
– Det är klart att jag inte har, svarade hon vresigt. Varför skulle jag ha ont i magen?
– Jag bara trodde det, förklarade Dani.
Annette fortsatte att gå och titta ner i marken. Vad kunde det vara med henne?
Det var redan fullt i klassrummet när de kom. Man hade skjutit ihop bänkarna på ena sidan och barnens
arbeten låg vackert upplagda på långbord. Det fanns ett bord med broderade förkläden och skärp, ett med
knypplade spetsar och ett med stickade saker. På motsatta sidan hade man lagt fram pojkarnas träarbeten.
Pierre, brevbärarens son, stod stolt intill sitt arbete. Det var ett bläckställ i trä med en björn som lutade sig över
bläckhornet. Nosen var böjd och björnen var lite tjockare på ena sidan. Men det var en björn. Det kunde man inte ta
miste på och den var bra gjord. Pierre var en trevlig pojke och han rodnade lite och tittade bort när hans vänner
dunkade honom i ryggen och högljutt gratulerade honom.
Lucien gick som vanligt för sig själv. Hans mamma hade inte haft tid att komma för hon låg efter med
höbärgningen. Han tittade dystert på bläckstället och jämförde det med sin egen livfulla häst. Om inte olyckan
hade varit framme skulle barnen ha stått runt honom istället för Pierre. Han kände ett stygn av bitter avundsjuka
mot Pierre.
Annette var ovanligt tyst där hon stod mitt i en grupp med pladdrande vänner. Några trodde att Annette skulle vinna,
andra trodde på Jeanne. Det var en massa gissningar, springande hit och dit och skvallrande fram och tillbaka. Det var
bara Annette som var tyst. Hon som annars brukade vara så glad och pratsam.
Dani höll pappa hårt i handen och hoppade runt och tittade på allt. När han hade sett allt placerade han sig vid
kortändan av bordet där Annettes arbete låg. Han ville vara på plats när de ropade upp pristagaren.
Dörren öppnades och det blev plötsligt tyst. Det var en man från staden som hade kommit för att vara domare.
Barnen och deras föräldrar stod tysta utmed väggarna medan han långsamt gick runt. Domaren lyfte på varje sak och
undersökte den noggrant. Han hade något vänligt att säga om allt och en del saker berömde han. Han var snäll men
väldigt långsam av sig. Alla väntade på att få höra vem som hade vunnit.
Domaren skulle först bedöma flickornas arbeten. Han gick fram till Marcelles spets och tittade omsorgsfullt på
den. Sedan fortsatte han till Annettes kofta och vände på den. Det var så tyst i salen att man kunde höra en
knappnål falla.
Plötsligt bröts tystnaden.
– Den har min syster gjort, sa en ljus och klar barnröst.
Den långe mannen hoppade till och kikade ner över bordskanten. Han såg rakt ner i ett litet brunbränt ansikte
som lyste av hopp och iver.
– Då är din syster mycket duktig, svarade mannen allvarligt efter ett ögonblick.
Just när han sagt det fick han syn på kryckorna.
– Jag tycker att den är bäst. Tycker inte du det? fortsatte Dani allvarligt.
Han var alldeles obekymrad av att alla lyssnade. Det enda han brydde sig om var att Annette skulle vinna.
Mannen hade inte bestämt sig innan Dani började prata. Men nu kände han sig plötsligt säker. Han märkte
inte att det var Dani som hade bestämt åt honom.
– Jo, det tror jag. Jag tycker att den är finast, svarade han.
Dani vände sig genast mot Annette som rodnade över hans dåliga uppförande.
– Du vann, Nette! ropade Dani och alla började skratta och klappa i händerna.
Pierre vann pojkarnas pris. Efteråt fick alla smörgåsar och pannkakor. Sedan gick Pierre hem följd av en grupp
beundrande vänner.
Lucien gick ensam till bagaren för att hämta ett bröd. När han gick förbi skolan på hemvägen låg skolgården

övergiven och alla barnen hade gått hem. Han gick långsamt hemåt och vägen kändes tung.
Lucien var mycket olycklig. Varför var det så lätt att vara duktig och glad ena dagen och nästa dag verkade det
omöjligt att vara annat än arg och avundsjuk? Igår när han gick hem från den gamle mannen hade han trott att
han inte skulle bry sig om att Pierre vann. Men idag avskydde han Pierre.
Den gamle mannen hade förändrats och Lucien undrade hur det hade gått till. Den gamle hade talat om Gud.
Kanske Gud kunde göra elaka människor snälla om de bad honom? Lucien kände inte till så mycket om Gud.
Och Gud var nog arg på honom för att han hade varit så elak mot Dani.
Men kunde Gud verkligen älska honom? Kunde han förlåta en sådan synd så snart? Och även om Gud gjorde
det så skulle säkert inte de andra göra det. Lucien snyftade och sparkade ilsket till stenarna på stigen. Han hade
kommit fram till stället där stigen delade sig i närheten av Annettes hus. Då hörde han ett barn sjunga och vände
sig om.
Där satt Dani och Klaus på en stack med nyslaget hö som i ett fågelbo. Dani satt böjd över något medan han
gnolade glatt. Kryckorna låg bredvid på marken.
Lucien drog sig närmare och tittade. Plötsligt ryckte han till av glädje och drog djupt efter andan. För Dani
hade gjort en liten grotta i höet och därinne låg alla de små trädjuren som Lucien hade täljt så omsorgsfullt.
Så hon gav honom dem i alla fall, tänkte Lucien med en ilning av glädje. Och han tycker om dem.
– Vad leker du med, Dani? undrade Lucien.
Dani hoppade till och fick syn på pojken som hade försökt döda hans kattunge. Han grep tag i Klaus och sa:
– Ge dig iväg, din elaking!
Men när han hade sagt det såg han hur olycklig Lucien blev. Dani tyckte inte om att se någon ledsen. Han höll
fortfarande hårt om Klaus som kämpade för att komma loss. Sedan sa han lite tveksamt och försiktigt:
– Jag leker med mina djur som jag hittat, men Nette har sagt att jag inte får prata med dig.
– Jag ska inte göra dig illa, sa Lucien mycket mjukt. Jag är hemskt ledsen för ditt ben. Det var därför som jag
gjorde djuren åt dig.
– Du har inte gjort dem, svarade Dani glatt. Jag hittade dem bakom vedstapeln.
Lucien skulle just svara när Annettes röst hördes skarp och gäll från huset.
– Dani, kom genast in! Kvällsmaten är färdig.
Lucien vände sig bort.
Så hon berättade det inte för honom, tänkte han bittert. Men det är i alla fall roligt att Dani tycker om att leka
med dem. En dag skulle kanske Lucien få en chans att förklara och sedan skulle kanske Dani och han bli vänner.
Lite tröstad fortsatte Lucien stigen fram mellan fälten.
Dani hoppade in i köket och satte sig på sin plats. Han klappade på sin tomma mage och vädrade som en
kanin efter farmors goda potatissoppa.
– Nette, började Dani. Lucien sa att han har gjort Noas djur. Men det har han väl inte?
– Jag har sagt att du inte får prata med Lucien, sa Annette vresigt. Han gör dig bara illa igen. Det är en elak
pojke.
– Ja, svarade Dani. Jag pratade bara lite, lite med honom. Men, Nette, han har väl inte gjort dem?
Annette tvekade. Hon brukade säga sanningen och hon ville inte ljuga. Men om Dani fick veta sanningen
skulle han kanske bli så tacksam att han förlät Lucien och tackade honom.
– Du vet ju att du hittade dem i vedstapeln, svarade Annette och såg bort.
– Då talade han inte sant, sa Dani.
– Ät din soppa nu! Den blir kall, sa Annette kort.
Dani började lydigt äta. Men farmor som såg mer än de flesta såg mycket hårt på Annette. Hon hade också hört
och undrat över djuren i vedstapeln.
Annette kände att farmor tittade på henne och blev alldeles röd i ansiktet. Hon gick bort till spisen och
låtsades att hon tog mer soppa. Men hon tog bara lite för egentligen var hon inte hungrig. Dagen som hon hade
väntat på så länge var helt förstörd. Hon hade vunnit men hon var inte ett dugg gladare. Hon kände sig tvärtom
olycklig.
Annette diskade under tystnad, stoppade om en varm och sömnig Dani och kysste honom. Sedan smet hon
ut i skymningen. Hon ville inte tänka, för det enda hon kunde tänka på var en liten krossad häst som låg
söndertrampad på marken. Femtonde kapitlet
Det blev höst och korna återvände från betet uppe i bergen. Annette drog Dani i kärran upp till nötbuskarna och de

plockade flera korgar fulla med hasselnötter. Dani växte och i oktober var byskomakaren tvungen att göra nya skor åt
honom. Dani gick i skolan varje dag och två pojkar drog hem honom i kärran.
Nu stod julen åter för dörren. Snön låg på hustaken och pappa var tvungen att skotta en stig fram till det stora
slädspåret. Annette och Dani åkte släde varje dag till skolan.
Julen var något alldeles särskilt för Dani. Alla stora händelser i hans liv hade hänt då. Hans mamma hade dött
på julaftonen. Dani hade ju aldrig känt henne eller saknat henne, men han såg saknaden i pappas ögon och
kände en särskild ömhet. Dani hade alltid blivit ompysslad av farmor och Annette och de enda gångerna han
tänkte på sin mamma var när farmor läste om himlen i Bibeln.
På julen var det också Danis födelsedag och i år fyllde han sex. Han hade länge funderat på hur det skulle bli
att fylla sex år och han hade väntat sig att han skulle vakna som en annan pojke den morgonen. Men till sin stora
besvikelse upptäckte han att han var varken större eller starkare. Sedan kom han ihåg att han skulle få se
julgranen i kyrkan och att farmor hade bakat en födelsedagstårta. Efter det kände han sig inte lika besviken
längre.
Det var Klaus födelsedag också. Det var inte Klaus födelsedag på riktigt förstås för hon måste ha varit
åtminstone fjorton dagar gammal när hon kröp ner i Danis toffel, men det hade Dani aldrig tänkt på. Så Annette
köpte ett rött sidenband i affären i byn och den julen gick Klaus omkring med en stor rosett om halsen.
Men det bästa av allt var ändå att det var Jesu födelsedag. Dani brukade inte prata om det men han tänkte ofta
på det. Han kände sig på något sätt lycklig över att han fyllde år på samma dag som Jesus.
När det blev kväll var det dags att klä på sig och åka till kyrkan. De åkte med släde genom skogen, över den
knaggliga lilla bron och förbi den sista ängen. Sedan låg kyrkan framför dem. Det rosaskimrande skenet från
hundratals ljus strömmade genom fönstren och i porten stod påpälsade bybor och hälsade på varandra.
Pappa bar in Dani och satte honom på den främsta bänken bland hans skolkamrater. Där satt nu trettio barn
och stirrade med vidöppna munnar på granen. För bara tre dagar sedan hade den stått tyngd av snö i närheten av
Danis hus. Nu var den smyckad och prydd med apelsiner, chokladbitar och glänsande pepparkaksbjörnar.
Först sjöng de äldre skolbarnen en julsång. Det var en vacker, sorgsen sång som handlade om hur jungfru
Maria satt och sjöng för det sovande Jesusbarnet i hennes knä. Annette sjöng med men hennes tankar gick tillbaka till
julnatten då hon för första gången höll Dani i sin famn. Som de hade välkomnat honom och sett efter honom! Men
ingen utom jungfru Maria hade välkomnat Frälsaren. De la honom i en krubba för att det inte fanns något rum i
härberget …
Dani tittade upp på den klara stjärnan i toppen på julgranen. De glänsande pepparkaksbjörnarna speglade sig i
den. Han glömde att han skulle sjunga för han satt och undrade över vilken björn han skulle få.
När barnen slutat sjunga steg den gamle prästen upp i predikstolen. Han hade varit bybornas präst i fyrtiofem
år och alla älskade honom. Han var böjd och brunbränd för han brukade vandra i bergen i alla väder för att besöka
sina församlingsbor.
Nu såg prästen ner på sina åhörare som han älskade och kände. Han var mycket gammal och detta skulle kanske
bli hans sista julbön. Inom sig bad han att de skulle komma att lägga hans ord på minnet.
Annette lyssnade halvt drömmande till den välbekanta berättelsen. Hon tänkte på annat tills prästen
upprepade orden:
– Det fanns ingen plats för dem … ingen plats för honom!
Han upprepade det långsamt tre gånger och Annette tyckte att orden lät mer sorgsna för varje gång.
– Och fortfarande, fortsatte den gamle prästen, står Frälsaren framför stängda dörrar. Det finns fortfarande
hjärtan som inte har plats för honom. Så här säger han: Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min
röst och öppnar dörren, ska jag gå in … Vad tänker du göra med honom den här julen? Ska du öppna eller låta
honom stå där ute? Ska de här orden kunna sägas om dig – det fanns ingen plats för honom?
– Jag vill be honom komma in, tänkte Annette. Jag undrar vad det betyder? Prästen talar om att vi ska låta
honom komma in i våra hjärtan. Jag undrar om jag kan be honom komma in i mitt hjärta?
Annette tyckte att det lät vackert. Hon såg sig omkring för att se om de andra tyckte likadant. Då fick hon
plötsligt syn på Lucien som satt mitt emot med sin mamma och syster.
När Annette fick se Lucien förstod hon att hon inte kunde be Frälsaren komma in i sitt hjärta för det var fyllt av
hatet mot Lucien. Frälsaren ville naturligtvis inte stiga in i ett ont och kallt hjärta. Antingen skulle hon bli tvungen
att förlåta eller också måste Jesus stanna kvar därute.
Men hon ville inte förlåta. Inte än. Det var något annat också. Hon hade förstört Luciens häst och låtit honom

tro att det var kattens fel. På så sätt hade hon lurat honom på priset. Om Jesus kom in i hennes hjärta skulle han
säkert säga henne några ord om det och dem ville hon inte höra.
Gudstjänsten var slut, men Annette hade varit så upptagen av sina egna tankar att hon gått miste om det
mesta. Dani var tvungen att knuffa till henne när det var dags för honom att gå fram och hämta sin björn.
Kyrkan var fylld av ett lågt mummel och de små rusade fram mot granen. Vedhuggaren, Monsieur Pilet, höll
på att dela ut björnarna. Dani drog honom bestämt i armen och pekade på björnen i toppen, den som log mot
julstjärnan.
– Snälla, jag vill så gärna ha den där uppe, viskade han. Jag vill väldigt gärna ha den.
Eftersom det var Dani som bad och eftersom det var jul, flyttade Monsieur Pilet på stegen, bad barnen stiga
undan lite, flyttade på de nedersta ljusen och klättrade mödosamt upp och tog ner Danis björn.
Det var stjärnklart när de åkte hem. Dani höll björnen tätt intill sig. Annette satt tyst och funderade.

Sextonde kapitlet
Juldagen var över. Annette och farmor satt framför
brasan sedan Dani somnat.
– Har du haft en bra jul, Annette? frågade farmor plötsligt.
– Ja tack, mumlade Annette. Men farmor, vad betyder det när man säger att Jesus bultar på hjärtats dörr?
– Det betyder att Frälsaren vill komma in till dig och visa dig sin kärlek. Han vet om allt ont som finns i oss. Men
han kom till jorden och fick bära straffet för all vår synd. Han blev korsfäst och dödad, men han stod upp igen och
lever. När han kommer in i hjärtat ger han förlåtelse och glädje, och då blir det ljust, där det förut var mörkt. Men
Jesus tvingar ingen. Du kan säga: ”Ja, Jesus, jag behöver dig! Kom in i mitt hjärta!” Det är att öppna dörren.
Annette satt tyst en lång stund.
– Men farmor, sa hon och drog stolen närmare, om man hatar någon kan man väl inte be Jesus komma in?
– Om man hatar någon, så visar det att Jesus verkligen behöver komma in och ändra den människans hjärta.
– Jag kan inte låta bli att hata Lucien, mumlade Annette.
– Hur gör du på morgonen när du kommer in i köket och det är alldeles mörkt? undrade farmor.
– Jag öppnar fönsterluckorna så klart, sa Annette. Då kommer ljuset in.
– Men vad händer med mörkret då?
– Det vet jag inte. Det försvinner när ljuset kommer in.
– Så blir det också när Jesus får komma in till en människa. Han kan jaga bort mörkret. Att försöka jaga bort
det själv är omöjligt.
Annette svarade inte. Om en stund reste hon sig och kysste farmor godnatt. Den kvällen hade Annette svårt
för att somna. Hon ville inte släppa in Jesus. Då skulle hon bli tvungen att berätta vad hon gjort med Luciens
häst och det vågade hon aldrig. Men vad hon kände sig olycklig!
På morgonen vaknade Annette av ett väldigt oväsen. Det var Dani som tydligen hade råkat ut för något.
– Klaus är borta! klagade han för Annette. Hon gick ut i går kväll och nu har hon inte kommit tillbaka.
Hela familjen rycktes med av Danis förtvivlan. Pappa letade i alla uthus, farmor letade inomhus och Annette
hjälpte henne, men Klaus fanns ingenstans.
Så gick dagen. Dani ville knappt äta. Han grät och tänkte på hur hungrig Klaus skulle vara.
– Hon kommer nog tillbaka, försökte pappa trösta. Hon gömmer sig bara idag.
På kvällen var det en olycklig pojke som gick till sängs.
– Käre Gud, bad Dani i sin aftonbön. Gör så att Klaus snart kommer tillbaka! Visa henne vägen hem! Amen.
– Ska du inte be för någon annan? undrade Annette som satt vid Danis säng.
– Nej, inte ikväll, sa Dani sorgset. Du kan väl be för de andra.
När Annette var på väg ut ur rummet ropade Dani på henne.
– Annette! Väcker du mig när hon kommer?
– Vem då?
– Klaus såklart!
Sedan somnade Dani.
Annette kände sig rastlös. Hon öppnade dörren och tittade ut. Det hade slutat snöa och kändes inte så kallt
längre. Tänk om hon skulle gå ut och leta? Hon tog på sig jackan och gav sig av. Fullmånen lyste.

Sjuttonde kapitlet
Annette gick en lång bit. Till slut var hon framme vid den lilla bron som korsade floden. På räcket hängde
istapparna och floden låg nästan tyst.
Det var mycket stilla. Vinden hade mojnat och det började frysa på. Den lilla bron var förrädiskt hal och Annette
gick och tänkte på något annat. Hon hann aldrig se den lilla isfläcken förrän hon halkade och föll framstupa med
ett skrik av smärta.
En kort stund kände hon sig svimfärdig. Hon låg i snön utan att röra sig. Sedan försökte hon resa sig, men föll
tillbaka med ett nytt rop av smärta. Hon hade stukat foten ordentligt och kunde inte stödja på den.
Först blev hon vettskrämd. Hon var ensam och det var inte troligt att någon skulle komma så sent på den
ensliga skogsvägen. Det blev allt kallare. Om hon inte kunde söka skydd någonstans skulle hon säkert frysa ihjäl.
Sedan kom hon att tänka på att det fanns ett hus längre in i skogen, just där vägen gjorde en krök. Där bodde
en ung skogvaktare och hans fru. Om hon bara kunde släpa sig dit, kunde de sedan skjutsa hem henne på
släden. Det var inte långt dit.
Kämpande började Annette krypa i snön och drog den svullna foten efter sig. Varje rörelse gjorde ont och
snart började hon bli trött. Händerna sjönk ner i snön och ögonen fylldes av tårar. Skulle hon någonsin komma
fram?
Hon hade nu kommit till vägkröken och till sin lättnad såg hon att det inte var långt kvar. Ett litet ljus lyste i
fönstret. Hon kände att hon inte skulle orka så mycket längre och sjönk ner i en driva för att vila lite. Men hon
började snart frysa och tvingade sig själv att kämpa vidare.
Annette rörde sig meter för meter men det verkade som timmar innan hon nådde fram till trappan. Hon
ropade svagt och hoppades att någon skulle komma och bära upp henne. Men ingen kom. Så hon kämpade sig
uppför trappan och sjönk sedan utmattad ihop på tröskeln.
Med en suck av lättnad sträckte hon på sig och knackade på dörren.
Ingen svarade. Det lilla huset tycktes vara lika tyst som snön och skogen. Annette sträckte på sig och bultade
igen allt vad hon kunde. Men fortfarande var det ingen som öppnade. Inget rörde sig i det lilla huset.
Förskräckt hoppade hon upp på ett ben och slog med knytnävarna allt vad hon kunde på dörren. Hon skrek och
skakade i dörrhandtaget. När den hemska sanningen gick upp för henne, sjönk hon ner på trappan och brast i gråt.
Det lilla ljuset var nog bara för att skrämma tjuvar. Det fanns ingen här.
För en stund greps Annette av panik. Eftersom hon var uppväxt i bergen hade hon ofta hört talas om
människor som frös ihjäl i snön. Men snart släppte paniken och hon började reda ut sina tankar igen.
Om de hade låtit ljuset brinna hade de antagligen tänkt komma tillbaka ikväll. Men om de hade gått ner i dalen
kunde det dröja länge och då skulle det kanske vara försent. Annette kunde redan känna hur kylan kröp i
fingrarna. Om hon bara vilade lite kunde hon kanske krypa tillbaka. Men nästa hus låg långt, långt borta.
Annette såg hjälplöst på de öde vidderna framför sig. Till höger låg skogen och floden och till vänster sluttade
ängarna ner mot dalen.
När hon satt där kom hon att tänka på något. För första gången förstod hon nu hur det kändes att bulta på en
stängd dörr utan att någon öppnade. Hon hade bara bultat i några minuter. Men Jesus fortsatte att bulta år efter
år. Det visste hon att han gjorde.
Annette hade slutat bulta för hon visste att huset var tomt. Men tänk om Monsieur och Madame Berdoz hade
suttit därinne hela tiden. Tänk om de hade hört hennes knackningar och tittat på varandra och sagt:
– Det är någon som knackar, men vi öppnar inte. Vi låtsas att vi inte hör. Vi bryr oss inte om det.
Så arg hon skulle ha blivit. Hon skulle ha avskytt dem.
Ändå var det precis så som hon hade handlat mot Jesus och han avskydde henne inte. Han fortsatte att älska
henne. Annars hade han inte fortsatt att bulta och velat komma in. Det hade farmor sagt.
Plötsligt lyfte Annette på huvudet och lyssnade. Hon var säker på att hon hade hört ett ljud. Det var ett ljud
som alla bergsbarn känner igen. Det var ljudet av skidor. Sedan hördes en pojkröst som sjöng.
Någon var på väg genom skogen på skidor. Om några sekunder skulle någon dyka upp i kurvan och passera
huset. Om han bara inte körde för fort utan fick syn på henne!
Skidåkaren kom susande och tog kurvan med en snabb sväng så att snön yrde bakom honom. Annette ställde
sig på knä och skrek allt vad hon kunde:
– Hjälp! Stanna! Hjälp mig!
Skidåkaren vände sig om och fick snabbt stopp på skidorna.

– Vad är det som har hänt? ropade han. Vem är det? Är du skadad?
Det var Lucien. Han hade varit uppe hos sin gamle vän och nu var han på hemväg. Han blev överraskad när
han hörde ropet på hjälp och när han såg vem det var, stannade han och stirrade som om han sett ett spöke.
Men Annette var så glad att någon kommit att hon inte brydde sig om vem det var. Det enda hon tänkte på
var att hon var räddad. I hennes tacksamma ögon kunde Lucien lika gärna ha varit en ängel sänd från himlen.
Hon sträckte fram händerna och grep tag i hans jacka, som om hon var rädd att han skulle försvinna.
– Lucien! ropade hon med darrande röst. Vad glad jag är att du kom. Jag har gjort illa mig i foten och jag kan
inte gå. Jag trodde att jag skulle frysa ihjäl innan Monsieur och Madame Berdoz kom hem igen. Kan du hjälpa
mig hem? Jag fryser så.
Luciens tjocka jacka låg genast runt hennes axlar. Han satte sig ner och gned hennes kalla händer.
– Jag kan inte ta dig med på skidorna, Annette, sa han vänligt. Men om fem minuter är jag hemma och sedan
kommer jag genast tillbaka hit med den stora kälken och en filt. Om en halvtimme är du hemma igen.
Hans hjärta var plötsligt så fyllt av glädje att det kändes som om han måste springa, ropa och sjunga. Han fick
göra något för Annette. Hon behövde honom. Nu skulle hon kanske förlåta honom.
– Fryser du inte utan jackan, Lucien? frågade Annette utmattad.
Lucien tog genast av sig tröjan och virade den om Annettes huvud. Han önskade att han hade kunnat ge
henne sin skjorta också, men den skulle inte ha gjort någon nytta. Han kände hur kylan bet i kroppen och
skyndade sig.
På ett ögonblick hade han spänt på sig skidorna och susade sedan iväg som en pil. Lucien kände sig så glad
att han inte märkte att han var alldeles stelfrusen förrän han snavade in genom dörren och hans mamma skrek
till när hon fick syn på hans bara armar och blåfrusna näsa.
Annette snodde in sig i Luciens varma jacka. Nu hade hon god tid att fundera medan hon väntade.
Tänk att Lucien hade kommit just i rätta stunden! Var det Jesus som skickat honom? Brydde sig Jesus om
henne fastän hon stängt sin hjärtedörr?
Annette lutade huvudet mot trappräcket, slöt ögonen och bad:
– Jesus, kom in i mitt hjärta! Jag vill inte hata Lucien mer. Hjälp mig att kunna älska honom istället och gör
mig modig så att jag kan berätta det där om hästen! Tack för att du sände Lucien så jag slapp frysa ihjäl. Amen.
Den kvällen var en underbar kväll. Annette kände egentligen ingen skillnad. Men änglarna i himlen gladde sig
över ett barn som ville släppa in Jesus.

Artonde kapitlet
– Nu vet jag vad jag måste göra, tänkte Annette. Hjärtat slog hårt och hon såg upp mot himlen och de höga
bergen. En liten mörk gestalt dök upp borta i kurvan. Han drog en kälke efter sig. Det var Lucien. Han hade en
annan jacka på sig nu och han hade skyndat sig så att han var andfådd och nästan inte kunde prata.
– Kom nu, Annette, flämtade han. Jag tog den stora kälken så att du skulle kunna sträcka ut benet. Vi är snart
hemma.
Han räckte henne handen för att hjälpa henne upp, men hon drog sig bakåt.
– Lyssna på mig först, Lucien, sa hon hastigt och med darrande stämma. Innan vi åker måste jag berätta
något. Det var inte katten som stötte till din häst den där dagen. Det var jag. Jag gjorde det med flit, för jag ville
inte att du skulle vinna eftersom du hade gjort Dani illa. Jag är så ledsen, Lucien.
Lucien stirrade på henne. Han var alltför överraskad, och konstigt nog, alltför glad för att få fram ett ord.
Istället för att bli arg kände han sig lättad. Annette hade också gjort något fel. Om han förlät Annette skulle det
kanske bli lättare för henne att förlåta honom. Det var klart att man inte kunde jämföra en trasig häst med en
pojkes ben. Men det förde dem i alla fall lite närmare varandra.
– Det gör inget, Annette. Bry dig inte om det, sa han blygt. Sätt dig på kälken nu!
Han stoppade jackan om henne och satte sig framför och så bar det iväg. När de stannade framför Burniers
hus var de täckta av snön som sprutat upp från medarna.
Annette klättrade på alla fyra uppför trappan och ställde sig på ett ben i dörren. Sedan tittade hon på Lucien
som långsamt höll på att vända kälken.
Annette hade öppnat sin dörr för Jesu kärlek och det betydde att hon måste släppa in Lucien också, för
Frälsarens kärlek stänger inte ute någon.
– Följ med in, Lucien! ropade hon. Kom in och hälsa på farmor. Hon blir säkert glad över att du hittade mig.

Sedan öppnade hon dörren på vid gavel och de gick in tillsammans.
Farmor for upp med ett glädjerop när hon fick se Annette. De hade varit väldigt oroliga och pappa hade gått ut
för att söka efter henne. Farmor skulle just börja gräla på Annette när hon fick syn på den skadade foten. Istället
hjälpte hon henne till soffan och gick efter våta omslag.
Men när hon vände sig om fick hon syn på Lucien som stod blyg och obeslutsam på tröskeln. Farmor la båda
händerna på Luciens axlar och drog in honom i värmen och ljuset från den öppna spisen.
– Välkommen, mitt barn. Slå dig ner och ät med oss, sa hon lugnt.
Pappa kom in och skakade av snön från rocken. Han hade gissat att Annette var välbehållen för han hade sett
kälken med två gestalter susa förbi. När han hört hennes historia grälade han på henne för att hon gått ut ensam
så sent och sedan tittade han på hennes fot. Farmor serverade choklad och rostat bröd med gyllene smör. På
varje brödskiva låg en tjock skiva ost med massor med hål i. Alla satt tysta och mumsade.
Plötsligt bröts tystnaden av ett svagt skrapande ljud mot dörren.
– Det är Klaus! ropade Annette och ville hoppa upp.
I stället blev det pappa, farmor och Lucien som samtidigt kom fram till dörren och öppnade den.
In marscherade Klaus med svansen i vädret. I munnen bar hon en nyfödd, blind och spräcklig kattunge. Hon
brydde sig inte om dem utan gick raka vägen till Danis säng och hoppade upp på duntäcket. Där släppte hon ner
sin dyrbara börda och skyndade sedan tillbaka till dörren och jamade.
– Hon ska hämta en till, sa pappa och släppte ut henne.
Klaus dök snart upp och lämnade ännu en fläckig avkomma på samma ställe och skyndade tillbaka ut.
– Vi får hoppas att det är den sista, mumlade farmor.
Nästa gång Klaus kom bar hon en helvit kattunge, på pricken lik henne själv. Hon samlade ihop de tre ungarna
mellan sina framtassar och sedan lade hon sig på Danis bröst och började tvätta dem för brinnande livet.
Lucien reste sig. Han gick fram till farmor och sträckte fram handen.
– Nu måste jag gå, sa han. Tack för att jag fick komma in. Hoppas att Annette snart blir bättre i sin fot.
Farmor tittade på honom en stund och höll hans hand i sina båda.
– Gå du, svarade hon. Men du måste komma tillbaka. Du är alltid välkommen.
Annette berättade inte för farmor att hon tänkte väcka Dani, för hon trodde inte farmor skulle tycka om det.
Men ett löfte var ett löfte. Hon väntade tills farmor gick för att diska. Då hoppade hon fram till sängen.
– Dani, viskade hon och strök tillbaka det fuktiga håret från hans panna.
Dani suckade och sträckte armarna över huvudet, men han vaknade inte.
– Dani, sa Annette nu lite högre och skakade honom.
Han öppnade sömndrucket ögonen och tittade på henne.
– Titta Dani! sa Annette. Hon har kommit och hon har presenter med sig.
Dani tittade på högen på sitt bröst. Han var för sömnig för att bli förvånad och han visste inte riktigt om han
var vaken eller drömde.
– Hon har hittat tre råttor, sa han.
– Nej, Dani, ropade Annette. Det är inga råttor. Det är tre små söta kattungar. Du har fått dem. Det är en
present från Klaus.
– Jag visste att hon skulle komma för jag bad till Gud, mumlade han.
Annette böjde sig ner och tog Dani och Klaus och kattungarna i famnen. Hon kände sig lycklig.
– Jag bad Jesus att han skulle komma in, viskade Annette. Och det gjorde han!
Två böner blev bönhörda samma kväll, men Dani lyssnade inte. Han hade somnat med Klaus svanstipp i
munnen.

