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I små städer finns ofta många små butiker. Alla ska de ha 

sin speciella doft. Det ska lukta läder i skoaffären, ström-

ming i fiskaffären, tjära hos repslagaren och bokmärken  

i pappershandeln. 

Har du någonsin tänkt på hur gott ett bokmärke luktar?

Små städer ska ha små torg. Husen får inte vara för höga 

och några av dem ska vara så låga att man kan klappa på 

taken som om husen var snälla hundar.

I de små husen kan man kika in på människornas kaffe-

bord som ofta står dukade. På blomsterbroderade dukar 

ser man guldkantade kaffekoppar med rosenknoppar, 

gräddsnäckor som stolt tronar bredvid sina kamrater socker-

skålarna, och en och annan sockertång som vilar bredvid.
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Den här staden är just en sådan där liten stad. Följ med 

på en kvällspromenad!

Först kommer vi till färghandeln, och mitt emot den har vi 

leksaksaffären. I det skyltfönstret vill du naturligtvis ta dig 

en titt. Där står säkert redan ett litet gäng 

och trängs med näsorna tryckta mot 

glaset. Ljungbergs Paraply Käpp  

& Leksaker står det målat med 

stora bokstäver ovanför 

ingång och fönster. 

Stanna inte för  

länge bara. Du ska 

hinna se Bryngels 

Pappershandel, 

Fruktkällaren,  

Perssons Bosätt-

ning, Knapps 

Skor och Stick-

pelles också.  

På andra sidan 

Stickpelles har 

du biografen 

Röda Kvarn 

och Elvis 

Elektriska som lyser upp trottoaren med  

fönstret fullt av golvlampor och  

kristallkronor. 
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När du passerat Manuffen, sybehörsaffären, och 

redan sett dig mätt på spetsar och sysilke, bomulls-

tyger och snedremsor, dragkedjor och knappar, 

börjar du säkert känna doften.

Det är inte vilken doft som helst utan den ljuvliga 

doften av nybakat bröd och det är här, nästan 

framme vid Gröna ängen, 

som vår berättelse 

börjar.

Det var en gång 

en liten tant som 

öppnade bageri här, 

just det här bageriet. 

Hon bakade tårtor och 

frallor, limpor och bullar, 

bakelser och småkakor. Många 

människor tyckte om det hon bakade. 

Det brukade vara fullt av folk i hen-

nes bageri. Det köptes bullar till saften, 

frallor till frukosten, tårtor tillvepen, 

bakelser till kalasen och limpor till 

utflykterna.
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En morgon upptäckte den lilla tanten att hon inte kunde 

knäppa knappen i sin kjol. Hon hade blivit för tjock. Hon 

tog en annan kjol, en med gummiband. Nästa morgon kunde 

hon inte knäppa knapparna i sin blus. Hennes bröst hade 

blivit stora som semlor.

Nu skulle man kunna tro att hon hade ätit för många 

bullar och bakelser. Icke sa Nicke, hon åt precis som vanligt. 

Två frallor till frukosten, en bulle till eftermiddagskaffet och 

en bakelse på lördagskvällen.

Den lilla tanten blev tjockare och tjockare. Magen 

bullrade och mullrade. Något rörde sig där inne. Den lilla 

tanten funderade. Var det någon där? Så kunde det vara, 

tänkte tanten, men vem? En liten människa, en liten flicka 

eller en liten pojke tumlade runt i hennes mage. Så trodde 

tanten och hon tyckte att det var mycket spännande.

En vacker månskensnatt kände den lilla tanten att något 

höll på att hända med hennes fina runda mage. Hon bad en 

gammal bullgumma att komma hem till henne. Bullgumman 

brukade hjälpa henne när det var mycket att göra i bageriet.

– Nu vill nog den lilla människan komma ut, sa bullgum-

man. 

Den runda magen bubblade och mullrade och drog ihop 

sig. 

Bullgumman satte en gryta med vatten på spisen och 

stoppade in några vedpinnar. Det knastrade hemtrevligt.

– Snart kommer den, ropade den lilla tanten. 

– Det dröjer nog en stund till, svarade bullgumman och 

vattnet på spisen bubblade men gumman lade ändå in mera 

ved. Hon gnolade stillsamt på en gammal vaggvisa. 

– Nu, nu kommer den, ropade lilla tanten och det gjorde 

den. En sådan underbar liten människa, så näpen.

Men magen fortsatte att mullra och bullra. 

Vad ska hända nu?




