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– Moa, skynda dig, du vill väl inte 
komma för sent första dagen i skolan? 
Jag går ut och låser upp cyklarna så 
länge, kom nu! ropar pappa.
Moa packar sin nya skolväska och 
känner hur nervositeten bubblar i 
magen. Tanken på alla nya klasskamrater 
känns spännande men också läskig. 
Kommer hon att få några vänner?



– Mooooa! 
Nu blir pappa snart tokig, 

tänker Moa. Hon rusar ut i hallen, 
snubblar över Luddmans svans, 
hoppar på ett ben nedför trappan 
samtidigt som hon tar på jackan 
och ena skon. 
Pappa skrattar och 
de cyklar i 
räserfart till 
skolan.



– Välkomna hit allihop! Ho ho, 
så roligt och spännande med 
första skoldagen, säger fröken 
och slår ihop händerna. 
Moa är alldeles röd om 
kinderna för att hon har cyklat 
så snabbt. 
– Jag ska till jobbet nu 
gumman, du får berätta allt 
spännande ikväll, viskar pappa 
och smyger ut. 



Fröken fortsätter: 
– Tänk vad mycket ni kommer 
att lära er här, ho ho ho, räkna 
och läsa och ...
Moa tänker att fröken verkar 
snäll. Hon skrattar nästan 
som morfar, eller kanske som 
tomten.



Fröken delar ut pennor, suddin, 
linjaler och skrivböcker. På boken 
får de skriva sitt namn, om de kan, 
annars hjälper fröken till. Intill 
namnet ska det stå 1B. Moa klarar 
att skriva både sitt namn och klass. 
Fröken berömmer henne. 
– Bra Moa, ho ho ho.
– Tack så mycket, säger Moa.
Tjejen som sitter jämte Moa får 
hjälp med att skriva sitt namn. 
V-E-R-A skriver fröken.



På rasten springer alla barnen ut på skolgården så fort de kan. 
Vera springer förbi Moa och säger med pipig röst: 
– Tack så mycket. Hon springer skrattande till gungorna där några 
barn står och fnissar.



Moa vågar inte gå fram till dem, de ser inte 
så snälla ut. Hon ritar lite med foten i 
sanden istället. Moa ser att linjerna i sanden 
råkar likna Luddman, då bli hon lite gladare. 
Stenen intill ser ut som en glasstrut. Hon 
sätter den upp och ner på Luddmans huvud.

”Rrrring rrrring!”
– När det ringer sådär är det dags att komma 
in barn, rasten är slut! ropar fröken. 
Barnen springer in och sätter sig i sina 
bänkar igen.





– Nu ska ni få använda era nya färgpennor och rita något som ni 
drömde inatt, eller någon annan natt.
Moa tänker efter, drömde hon något alls inatt? 
– Jag vet exakt vad jag ska måla, säger Vera. Jag drömde att det 
växte ut vampyrtänder i min mun, och sen skrämde jag alla med 
mina sylvassa tänder .. och sen så ... 



Moa kommer inte ihåg vad hon drömde, och hon har glömt alla 
gamla drömmar också. Klasskamraterna sitter böjda över sina 
bänkar och ritar. Moa känner sig nervös och hon kommer inte 
på någonting. Till slut ritar hon Luddman med en smältande 
glass på huvudet.





När det ringer ut till rast springer Moa med de andra till gungorna. 
En tjej vänder sig mot henne och frågar:
– Varför har du så konstigt hår? Det är ingen annan som ser ut 
som du. 
Moa vet inte vad hon ska svara och ser sig omkring på alla ögon 
som plötsligt stirrar på henne.
– Jag vet inte, säger hon till slut.
– Och varför pratar du så konstigt? säger Vera.
– Jag pratar väl inte så konstigt.
– Jag pratar väl inte så konstigt, härmar Vera pipigt.
–Titta där! säger en kille som fått syn på en liten valp utanför 
staketet. Ååååh så söt, får jag klappa?
Alla glömmer snabbt bort Moa. Skönt, då slutar de att härmas. 
”Rrrrring rrrring!”
Rasten är över. 



Fröken skriver bokstäver på tavlan. 
– A som i apa, B som i björn, C som i... Oj oj, vad finns det för 
djur på C? Ho ho, just det, Citronfjäril!
När de har kommit till bokstaven K som i ko säger fröken: 
– Vad bra ni har jobbat idag, ni kan lägga ner alla saker i 
bänkarna så slutar vi för dagen.



Mamma möter Moa i dörren. 
– Hej ungen min! Hur har det varit första dagen i skolan? 

Moa vet inte riktigt vad hon ska svara. Det var lite jobbigt på 
rasten ... Fast det var roligt när hon kunde skriva sitt namn och 
klass. Men hon har inte fått några vänner.
– Det gick bra, nu går jag i 1B, säger Moa, och slingrar sig ur 
mammas grepp. 



När Moa har lagt sig på kvällen 
tänker hon på vad hon skulle ha sagt 
till Vera när hon var så dum. Hon 
kommer inte på något bra. 
Istället börjar hon tänka så konstiga 
tankar som möjligt, för då kanske hon 
kommer drömma om det och få en 
massa att rita till i morgon. Då kan 
hon imponera på Vera och de andra. 
Hon tänker på flygande valar med 
slott som växer på ryggen och 
prickiga får med skor gjorda av ost 
och ...  
Längre kommer inte Moa innan hon 
somnar.





Moa är ett lamm som leker med sina lammsyskon. De springer 
och skuttar runt. Plötsligt kommer en läskig jätte som sprutar 
eld! Alla gömmer sig i en håla i marken, alla utom ett lamm som 
inte hittar ner. Moa försöker ropa på henne men hon hör inte. 
Moa måste rädda henne. Hon hoppar upp och får tag i lammet,
knuffar ner henne i hålet och dyker själv efter precis innan 
jätten blåser en massa eld över dem. 



  
– Luddman, sluta!

Luddman älskar att väcka Moa och viftar glatt på svansen. 
– Fastän du är blötslemmig är du min bästa vän Ludde, säger Moa.



Vid frukosten känner sig Moa ledsen. Hon vill inte gå till skolan. 
– Jag är nog sjuk, säger hon. 
– Är du sjuk gumman? Pappa tar tempen och känner på pannan. 
Hmm, det verkar inte vara något fel. Känns det inte bra?
– Nä, mumlar Moa. Jag pratar konstigt, och jag har konstigt 
hår ... säger hon och ser ledsen ut.  
– Har någon sagt det? Det är ju det som gör dig alldeles 
fantastisk och unik. Tänk om du skulle ha hår som någon 
annan. Hur skulle du se ut med farmors rulltottshår? 
Eller om du pratade som mig? Pappa sänker rösten.  
Hej, jag heter Moa, jag är sex år gammal. 



Moa skrattar lite. Pappa ser plötsligt allvarlig ut.
– Att bli retad är inte roligt, och det är bra att du 
berättar det för mig. Ibland när saker är nya kan 
de vara läskiga och svåra, för man vet inte hur allt 
fungerar. Men vet du, de andra är minst lika osäkra 
som du, och om de säger elaka saker är det för att 
slippa visa det. Du är tuffast av alla om du 
vågar fråga om de vill vara med och leka istället. 
Han kramar Moa.  
– Är du säker på att du känner dig så sjuk att du 
inte kan gå till skolan? 
– Nä ... Okej, jag går väl dit, säger Moa.



– Ho ho ho, idag ska vi räkna matte, säger fröken. 
Hon ritar siffror och äpplen på tavlan.  
Moa räknar på fingrarna, två äpplen plus tre, det blir fem äpplen. 



På rasten låtsas Moa att en tant som 
promenerar utanför staketet är en 
livsfarlig eldsprutande jätte! Därför 
måste hon snabbt hoppa upp i 
klätterställningen så att hon inte 
får eld på sig. Två tjejer tittar 
nyfiket på Moa. En kille kommer 
och ställer sig nedanför. 
– Får jag vara med? frågar han.  
– Det är klart du får, svarar Moa.



Nästa gubbe som passerar är jättejättefarlig och de kastar sig upp 
i ställningen båda två. Sen skrattar de högt och lättat över att de 
klarade sig undan elden. Moa tittar på tjejerna nedanför och 
kommer plötsligt ihåg vad pappa sagt.
– Vill ni vara med och leka? 
frågar hon. 
– Ja! säger de båda glatt.



Just då ringer det in och alla barn springer 
mot porten. Plötsligt hör de någon som ropar:
– Hjälp, min hund har slitit sig! 
En stor hund rusar in över skolgården. 
Tjejerna och killen hoppar upp i 
klätterställningen igen och Moa 
ska just följa efter när hon ser
att Vera står i sandlådan. Hon 
verkar ha stelnat till av  
rädsla. Hunden börjar
röra sig mot henne. 



– Kom Vera, göm dig här! ropar Moa. 
 Vera hör inte.   

Moa springer ut på gården och börjar 
vifta med  armarna för att skrämma bort 

hunden. Den struntar i henne och har 
siktet inställt på Vera. Moa är så rädd att 

det bubblar som kolsyra i hela kroppen. 
Ändå springer hon fram mot hunden, 

viftar ännu mer med armarna och skriker:  
– Fattaaaoo! 



Hunden skuttar till av rädsla och springer tillbaka till sin husse.  
Vera springer snabbt åt andra hållet och slinker in genom dörren.
Moa blir ensam kvar och vänder sig mot klätterställningen. Tre 
glada ansikten kikar ut. 
– Heja Moa, modigast i klassen!



På kvällen berättar Moa om allt som har hänt, om eldsprutande 
drakar, om hunden och Vera. Mamma och pappa skrattar och 
är glada över att allt gick bra. Och tänk att Moa var så modig. 
– Fantastiska Moa, säger pappa och blinkar. 
Mamma kramar om Moa.
– Så roligt med dina nya lekkamrater. Men kom ihåg att om de 
är elaka mot dig ska de få med mig att göra. Då hänger jag ut 
dem genom fönstret och håller fast dem i fötterna. 
– Haha, men mamma, skrattar Moa.



– Nää, okej då. Men lova att du berättar allt som känns 
jobbigt för oss, du behöver inte bekämpa eldsprutande 
jättar ensam. 
– Voff voff! 
– Kom här Luddman, du är inte heller ensam, säger pappa. 
Om någon är dum mot dig får du göra som Luddman och 
skälla ifrån ordentligt.



Moa tänker att det ska bli spännande i skolan 
imorgon. Hon känner till och med att hon längtar, 
särskilt efter sina nya vänner. 
Undrar om hon får uppleva ett nytt äventyr innan 
dess? Hur var det nu, eldsprutande lamm och 
prickiga ostvalar och … Zzzz …






