
En scen ur ”Archie”: 

 

Han svalde tungt och skyndade sig ängsligt att klättra upp mot toppen av berget. Det fanns en 

bra utkiksplats där. Han höll sig så långt ut över kanten han vågade. Utkiksstenen var inte stor 

och han trampade och vred sig runt, runt. Han skärpte blicken, blinkade och ropade igen. 

Baksidan av ön hade stora klippblock som gick rakt ner i vattnet. Plötsligt tyckte han sig se 

något grå-blå-grönt mellan två klippblock. Det rörde sig lite. Han skrek så högt han kunde. 

- Archie! Archie, svara! 

Det viftade till där nere och plötsligt flaxade Archies långa svans till en bit längre in mellan 

träden. Den röda svanstippen lyste mellan grenarna. Det var ingen tvekan. 

- Milda måne. Hur har han lyckats fastna där, muttrade Edi full av oro?  

Tänk om han har gjort sig illa? 

- Jag kommer, ligg stilla bara! Rör dig inte! Jag kommer!  

Edi var redan på väg rakt ner. Han hasade och hoppade, slängde sig och svingade sig ner. Han 

höll sig i rötter och trädgrenar. Utan att tänka rutschade han sista biten rakt ner i ett snår av 

stickiga vildhallon. Irriterat slet han i kvistarna och satte iväg rakt igenom buskaget. Grenarna 

rispade hans armar och sprätte smärtsamt över näsan, men han hade farten uppe och brydde 

sig inte. 

 

På några minuter var han framme vid klipporna. Men han tyckte det tog förfärligt lång tid 

innan han skymtade en grönfläckig, spretande bakfot. Nu hördes Archie minsann också. Han 

stönade och stånkade, och gav ifrån sig ett klagande ynkligt ljud som steg och föll. 

- Åh, Edi, förlåt! 

- Archie, din erbarmliga olycksfågel. Hur har du hamnat här? Är du skadad? Gör det ont? 

- Jag flög ju, förstår du väl. Ont gör det också, såklart.  Du ser väl själv? Jag sitter fast med 

foten. Totalt! Går inte att rubba. Och det gör så ont. Åh -å –å! 

- Få se. Äh! Lyft på andra benet, så där ja, nej högre! Se, du sitter ju inte fast. Vifta på tårna så 

får du se. 

- Nej, men… Åh, titta! Jag kan röra den. Du har räddat mig!  

Archie sträckte upp halsen. Hans glada ögon svävade alldeles framför Edis och en lyckosuck 

förde med sig en rökpust rakt emot Edis näsa. 

- Nej stopp, ingen eld. Stopp, sa jag …  

Men Archie kunde inte hejda sin glädje. Halsen krummade och nosen höjdes mot skyn. 

Eldkvasten med åtföljande lyckovrål for rakt ut i luften. 

- Oh nej. Du får ju inte. Det syns ju. Och det hörs, flera mil. Det vet du ju. Sluta!  

Edi bankade med knytnäven hårt mot hans hals. 

- Men jag kan ju inte hjälpa det. Jag blir så glad. Du är min hjälte nu! 

Edi ruskade uppgivet på huvudet. 

- Trassla dig härifrån nu, grymtade han irriterat.  

Men ett ömsint leende syntes i ena mungipan. Archies charm tog, som oftast, udden av all 

hans ilska. 


