1. Fiskefrågor

– Vet du vad vår fröken sa idag?
– Att ni slipper läxa till i morgon! Nä, hur ska jag
kunna veta det?
Mariana låtsas inte om Markus ilska utan fortsätter:
– Hon sa att vi alla var fiskar en gång.
– Vad löjligt! Inte har jag varit fisk. Men du har kanske det. Du var mer under vattnet än över när vi skulle
lära oss simma. Minns du när simläraren fick dra upp
dig då du höll på att sjunka!
– Det var inte alls roligt! Jag höll på att drunkna. Och
fröken menade inte att du och jag varit fiskar när vi var
små. Hon sa att vi härstammade från fiskar. Vad hon nu
menade med det.
– Jag har hört något att vi kommer från apor, svarar
Markus. Men fiskar!? Det låter konstigt.
Markus och Mariana är på väg hem från skolan en
solig eftermiddag. Om två dagar är det påsklov. Det ska
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bli skönt att slippa läxor och tidiga morgnar en hel
vecka.
– Pelle och Klas ska åka till Stockholm ett par dar på
lovet, säger Markus. Dom sa att jag kunde följa med.
Jag ska fråga mamma och pappa.
– Sara ska åka med sin brorsa och pappa och fiska,
säger Mariana. Det skulle jag också vilja. Jag tror nog
jag kan få det. Tälta ska dom göra också.
– Så du kan dra upp din kusin ur vattnet, skrattar
Markus. Eftersom vi verkar ha släktingar som är fiskar.
Mariana blir arg.
– Du tror inte på vad jag säger, eller på vad fröken
säger!
– Men det låter ju så dumt.
Syskonen fortsätter gå under tystnad. De bor i en
mindre stad mitt i Sverige och några av vårens första
blommor har redan börjat slå ut. Det är inte många bilar på gatan, men fröken Arvidsson
från skolan cyklar förbi och
vinkar glatt. Från träden
hörs några fåglar kvittra
och en ekorre skuttar
upp på en gren
skrämd av cykelns
skramlande.
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En bit bort, i riktning mot skogen i stadens utkant,
skymtar ett torn. Det sitter högst upp på ett lustigt hus.
– Titta, farbror Alberts hus, säger Mariana och pekar
mot tornet. Kom, vi går förbi honom och frågar om
fiskarna. Jag kan slå vad om att han kan tala om för dig
att fröken har rätt. Tio kronor?
Markus vågar inte gå med på systerns vad, men att
hälsa på farbror Albert är alltid spännande.
Farbror Albert är släkt med barnens mamma. Han
bor i ett stort kråkslott där han uppfinner alla möjliga
saker – oftast mer knasiga än användbara
– och så gillar han att göra upptäcktsresor. Farbror Albert är väldigt
nyfiken och vetgirig av sig och
Markus och Mariana känner
ingen som kan så mycket
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som han. Han föreslår ofta de mest vilda saker att göra.
Som att åka ut i rymden och igenom svarta hål, till exempel.
Men mamma och pappa tycker att Albert är mer
knäpp än klok och är inte helt förtjusta när barnen besöker honom, så därför talar inte Markus och Mariana
alltid om när de varit där.
– Tror du farbror Albert uppfunnit något nytt? frågar
Mariana när de kommer fram till huset.
– Det har han säkert. Bara det inte är någon ny maträtt, svarar Markus och ringer på dörrklockan.
”Ding-dong” hörs det dovt inifrån kråkslottet och i
samma sekund försvinner marken under Markus och
Marianas fötter.
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