
Den glittrande silverflingan  
	  
Det	  var	  en	  gång	  för	  länge	  sedan	  en	  snögubbe	  som	  hette	  Stig.	  Stig	  bodde	  
tillsammans	  med	  sin	  familj	  nära	  skogen.	  Stig	  och	  hans	  familj	  byggdes	  av	  några	  
barn	  i	  bostadsområdet.	  Barnen	  älskade	  att	  bygga	  snögubbar.	  	  
	  
När	  barnen	  sov	  blev	  snögubbarna	  levande.	  Då	  passade	  de	  på	  att	  umgås	  med	  
varandra	  och	  göra	  saker	  som	  de	  tyckte	  var	  roliga.	  	  
	  
Varje	  kväll	  innan	  Stig	  skulle	  gå	  och	  lägga	  sig	  läste	  hans	  mamma	  en	  saga.	  En	  kväll	  
frågade	  Stig	  om	  hon	  inte	  kunde	  hitta	  på	  en	  egen	  saga	  istället.	  Hans	  mamma	  
funderade	  en	  stund,	  sedan	  började	  hon	  berätta.	  	  
	  
”Långt	  bort,	  i	  det	  kallaste	  landet	  du	  kan	  tänka	  dig”	  sa	  hon,	  ”händer	  det	  ibland	  att	  
av	  alla	  miljoner	  snöflingor	  så	  finns	  det	  en	  liten,	  vacker,	  silvrig	  flinga	  som	  glittrar	  
som	  en	  diamant.”	  
	  
”Om	  en	  snögubbe	  hittar	  flingan	  så	  blir	  han	  den	  lyckligaste	  snögubben	  i	  världen.	  
När	  snögubben	  sväljer	  silverflingan	  så	  kan	  han	  aldrig	  smälta”.	  
	  
Stig	  älskade	  sin	  mammas	  saga	  men	  han	  var	  så	  trött.	  Så	  trött	  att	  han	  somnade	  före	  
han	  hört	  slutet	  på	  sagan.	  
	  
Dagen	  därpå	  berättade	  Stig	  för	  sina	  vänner	  om	  silverflingan.	  Pelle	  Pingvin	  
började	  hoppa	  och	  jubla,	  ”jag	  såg	  något	  glittrigt	  falla	  mot	  jorden	  igår	  innan	  jag	  
skulle	  gå	  och	  lägga	  mig.	  Inte	  visste	  jag	  att	  det	  var	  en	  magisk	  flinga!”.	  Stig	  kände	  
lycka	  i	  hela	  kroppen!	  Var	  hans	  mammas	  saga	  på	  riktigt?	  
	  
Kloka	  ugglan	  kom	  med	  förslaget	  att	  de	  skulle	  leta	  efter	  silverflingan.	  Vännerna	  
tyckte	  att	  det	  var	  en	  lysande	  idé!	  De	  ville	  att	  Stig	  skulle	  kunna	  göra	  alla	  saker	  
som	  de	  kunde,	  utan	  att	  behöva	  smälta.	  De	  kom	  överens	  om	  att	  de	  skulle	  ge	  sig	  ut	  
och	  leta	  reda	  på	  silverflingan.	  	  
	  
Roger	  räv	  kom	  med	  förslaget	  att	  de	  skulle	  leta	  i	  skogen.	  Vännerna	  packade	  sina	  
väskor	  och	  gav	  sig	  ut.	  Det	  var	  mycket	  snö	  överallt	  så	  det	  tog	  tid	  för	  vännerna	  att	  
ta	  sig	  fram.	  	  
	  
De	  mötte	  älgen	  Helge	  i	  skogen.	  Kloka	  Ugglan	  frågade	  honom	  om	  han	  hade	  sett	  
något	  glittrigt	  falla	  mot	  marken	  i	  natt,	  men	  Helge	  hade	  sovit	  gott	  hela	  natten	  så	  
han	  hade	  inte	  sett	  något.	  Älgen	  Helge	  ville	  gärna	  hjälpa	  till	  att	  leta!	  
	  
Först	  ville	  vännerna	  dricka	  en	  god	  kopp	  varm	  choklad.	  De	  var	  lite	  frusna	  och	  
behövde	  känna	  värme.	  Stig	  blev	  så	  sugen	  på	  varm	  choklad,	  ”kan	  jag	  inte	  få	  
smaka,	  bara	  en	  liten	  liten	  klunk”	  bad	  Stig.	  ”Vågar	  du	  verkligen	  det?”	  frågade	  
Roger	  Räv.	  Stig	  var	  också	  frusen	  och	  väldigt	  sugen	  på	  den	  varma	  chokladen	  så	  
han	  kunde	  inte	  låta	  bli.	  
	  
Stig	  tog	  en	  klunk	  av	  den	  goda	  chokladen.	  Efter	  en	  stund	  kände	  han	  hur	  det	  
började	  rinna	  vattendroppar	  från	  hans	  huvud.	  ”Åh	  nej	  du	  smälter”	  ropade	  Roger	  



Räv.	  Stig	  smälte	  och	  ropade	  ”bygg	  upp	  mig	  igen!”.	  Vännerna	  började	  genast	  
bygga	  upp	  honom.	  Tillslut	  var	  Stig	  tillbaks	  och	  han	  tackade	  sina	  vänner.	  	  	  
	  
”Vi	  måste	  börja	  leta	  nu”	  sa	  Pelle	  pingvin.	  Vännerna	  började	  leta	  i	  snön,	  de	  grävde	  
med	  spadar	  och	  krattade	  i	  snön.	  All	  vänner	  kämpade	  hårt	  tillsammans.	  De	  sjöng	  
och	  skrattade	  –	  men	  de	  hittade	  ingen	  silvrig	  flinga.	  Det	  blev	  dags	  för	  lunch	  och	  
Kloka	  ugglan	  hade	  grillat	  korv	  till	  sina	  vänner.	  Alla	  var	  så	  hungriga	  och	  frusna	  
efter	  allt	  slit.	  Stig	  blev	  så	  sugen	  på	  grillad	  korv,	  ”kan	  jag	  inte	  få	  smaka,	  bara	  en	  
korv”	  bad	  Stig.	  ”Vågar	  du	  verkligen	  det?”	  frågade	  älgen	  Helge.	  Stig	  var	  också	  
frusen	  och	  väldigt	  sugen	  på	  den	  grillade	  korven	  så	  han	  kunde	  inte	  låta	  bli.	  
	  
Stig	  tog	  en	  tugga	  av	  den	  grillade	  korven.	  Efter	  en	  stund	  kände	  han	  hur	  det	  
började	  rinna	  vattendroppar	  från	  hans	  huvud.	  ”Åh	  nej	  du	  smälter”	  ropade	  Roger	  
Räv.	  Stig	  smälte	  och	  ropade	  ”bygg	  upp	  mig	  igen!”.	  Vännerna	  började	  genast	  
bygga	  upp	  honom.	  Tillslut	  var	  Stig	  tillbaks	  och	  han	  tackade	  sina	  vänner.	  	  	  
	  
Stig	  suckade	  tungt.	  ”Jag	  vill	  så	  gärna	  hitta	  den	  silvriga	  flingan,	  då	  skulle	  jag	  kunna	  
dricka	  varm	  choklad	  och	  äta	  grillad	  korv	  precis	  som	  ni”	  sa	  han.	  ”Ja,	  det	  finns	  så	  
mycket	  du	  skulle	  kunna	  göra	  då”	  sa	  Roger	  räv.	  ”Du	  skulle	  kunna	  plocka	  blommor	  
på	  sommaren”	  sa	  Pelle	  pingvin	  eller	  ”leka	  på	  lekplatsen	  när	  solen	  skiner”	  sa	  
älgen	  Helge.	  	  
	  
Vännerna	  fortsatte	  att	  leta.	  Trots	  att	  det	  var	  kallt	  och	  började	  bli	  mörkt	  så	  
hjälptes	  alla	  åt.	  De	  berättade	  roliga	  historier	  och	  skrattade	  tillsammans.	  	  
	  
När	  mörkret	  lagt	  sig	  över	  skogen	  beslutade	  de	  sig	  för	  att	  packa	  ihop	  och	  gå	  hem.	  
Trots	  att	  de	  inte	  hittat	  silverflingan	  så	  var	  alla	  på	  gott	  humör.	  De	  hade	  haft	  roligt	  
tillsammans	  och	  Stig	  var	  tacksam	  över	  all	  hjälp	  som	  han	  fått	  av	  sina	  vänner.	  Han	  
kände	  sig	  ändå	  lite	  besviken	  men	  försökte	  att	  fokusera	  på	  skratten	  han	  haft	  med	  
sina	  vänner.	  	  
	  
När	  Stig	  gick	  hemåt	  började	  det	  snöa.	  Det	  snöade	  så	  mycket	  och	  det	  blev	  tungt	  att	  
gå.	  Just	  då,	  när	  han	  frös	  som	  mest	  och	  längtade	  hem,	  då	  såg	  han	  något	  som	  
glittrade	  till.	  Han	  tittade	  uppåt	  och	  hans	  blick	  fångade	  en	  liten,	  liten	  silvrig	  och	  
glittrande	  snöflinga.	  Han	  tog	  flingan,	  stoppade	  den	  i	  munnen	  och	  längtade	  efter	  
att	  nästa	  dag	  få	  berätta	  för	  sina	  vänner	  om	  hur	  han	  nu	  skulle	  kunna	  följa	  med	  
dem	  för	  att	  plocka	  blommor	  och	  leka	  på	  lekplatsen	  när	  solen	  skiner.	  	  
	  

	  

Förslag på skrivuppgifter 
	  
Om	  jag	  var	  en	  snögubbe	  på	  natten…	   	   Det	  var	  en	  gång	  en	  snögubbe…	  
	  
Min	  snögubbe	  har	  smält	  för	  att…	   	   	   Livet	  som	  snögubbe	  är…	  
	  
På	  natten	  träffas	  snögubbarna	  och…	   	   Stigs	  första	  sommar…	  	   	  


