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1. kapitel
Nitro var en tilsyneladende helt almindelig dreng med grå 
øjne, hvidt hår og spidse ører lige som alle andre. Men hvis 
man spurgte hans mor, Ninushka, ville hun rulle med øjnene 
og med et drilsk smil sværge på, at han måtte være forbyttet, 
og at han på ingen måde kunne være den fuldblodsnisse, det 
ellers var meningen, han skulle være.

Hvis det ikke havde været for hendes oldefar, der også 
 havde været legetøjsfremstiller, ville Nitro overhovedet ingen 
lighedstræk have med hendes familie.

At han havde vist evner inden for legetøjsfremstilling, var 
hans mest nisseagtige træk. Modsat alle andre små nisser 
kunne han nemlig ikke fordrage sne, risengrød, farven rød 
og gran.

Sneen gav ham kuldeknopper, som bredte sig med  lynets 
hast over hele hans krop og sved og brændte. Risen grød gav 
ham så meget kvalme, at han kastede op i flere timer efter 
blot at have lugtet til det. Han var farve blind og kunne ganske 
enkelt ikke skelne rød fra grøn. Denne manglende evne  havde 
gjort ham til genstand for mange drillerier fra sine  uhyre mor-
somme onklers side. 

Hvad gran angik, så var han så allergisk over for det, at han 
begyndte at nyse med det samme, han kom i nær heden af et 
grantræ, og følelsen af at have en tændt stjerne kaster i hvert 
næsebor holdt sig længe efter.

Nu kunne det måske godt lyde, som om Nitro var lige lov-
lig sart i det, men det var på ingen måde tilfældet. Han var 
tværtimod bomstærk og aldrig bange for at prøve noget nyt.  



”Undskyldninger er der nok af,” havde Hr. Nicodemus 
gnækket og kigget mistænksomt ned på Nitro gennem sine 
halvbriller.

Den for gnomer karakteristiske hårdusk i ørene vibrerede, 
da Hr. Nicodemus smækkede farveladen ned foran Nitro med 
en mumlen om, at nu måtte han tage sig sammen, hvis han 
ville blive til noget.

Nitro syntes, det var døduretfærdigt, men vidste af erfar ing, 
at det ikke hjalp at lægge sig ud med en gnom af den  gamle 
årgang. Så i stedet prøvede han for 117. gang at få styr på 
farver ne, som alligevel endte med at flyde sammen gråt i gråt. 
Nigella, som var hans sidemand i deko rationsmaling, skæve-
de ned på hans papir med en fnisen og himmel vendte øjne. 
Det tog han ikke så tungt. Det gjorde hun næsten med alt 
for tiden, så han følte sig ikke personlig ramt, men derfor var 
det alligevel irriterende. Men det var ikke kun hende. Næsten 
alle pigerne  havde forvandlet sig til fnisenisser, som altid stod 
i klynger og hviske-tiskede, når man kom gående. De kun-
ne ikke snakke om andet end det sidste nye inden for huer 
og fletninger. I stedet for den traditionelle røde keglehue af 
filt, var det blevet super moderne at kappe den øverste del af 
kegle spidsen af. Nitro syntes, det så åndsvagt ud, men pigerne 
var vilde med det – specielt fordi det reducerede tendensen 
til fladt huehår. En anden ting, pigerne ikke kunne leve uden, 
var diverse bånd i sølv og guld til at flette sammen med håret. 
Hvert frikvarter samledes de for at bytte hårbånd.

Heldigvis var Nirana ikke sådan ...

Med samme lethed som en kat klatrede han i både træer og 
op ad mure. Hans mor havde ofte iagtaget ham, mens han  
klatrede løs, og havde det ikke været,  fordi hun havde nerver 
af stål, som den profes sionelle racerslædekører hun var, havde 
hendes hjerte sikkert stoppet med at slå af bare angst.

Nitro var ret stolt af sin familie, som alle – undtagen ham – 
var racerslædekørere. Havde det ikke været for hans forbistre-
de kuldeknopper, var det også blevet hans skæbne, men sådan 
skulle det åbenbart ikke være. Heldig vis havde han vist evner 
for legetøjsfremstilling ligesom sin tipoldefar, som også hav-
de været familiens sorte får. Det var ikke det eneste ligheds-
punkt. Efter hvad Nitro havde hørt, havde tipoldefar heller 
ikke kunnet tåle lugten af risengrød og havde været nødsa-
get til at rende rundt med en klemme for næsen det meste af 
tiden. Det var dengang, der ikke var noget, der hed kræsen-
hed, og hvor børn spiste, hvad der blev serveret for dem uan-
set hvad. Den tradition havde tipoldefaren brudt, og det var 
Nitro ham dybt taknemmelig for. Klemmer på næsen efterlod 
sådan nogle grimme mærker, og folk tog ham ikke alvorligt, 
når han snakkede med sådan én på. I forvejen døjede han 
med at blive taget alvorligt i familien med sine kuldeknopper 
og farveblindhed.

Denne mørke morgen midt i december var han på vej til 
skole. Stilen om ”Vedligeholdelse af kaner og pasning af rens-
dyr” lå i hans taske. Han syntes selv, den var blevet rigtig god, 
og håbede, at han ville få en guldnøgle for den – eller i det 
mindste en sølvnøgle med pil opad. Han havde hårdt brug for 
det efter den trænøgle, han havde fået i dekorationsmaling. 
Læreren var en gammel gnom, som nægtede at tage hensyn 
til, at Nitro var farveblind.



Kapitel 2
Nirana var Nitros bedste ven. Modsat de andre piger i klassen 
flettede hun kun sit hår for at undgå, at det faldt ned i øjnene, 
og hvad huer angik, glemte hun dem alligevel alle vegne, og 
til sidst var hun helt stoppet med at have dem på. De andre 
piger syntes, hun var lidt underlig, men Nirana var ligeglad. 
Det sidste, hun gad hidse sig op over, var huer og pynt.

Hun var genial til fremstilling af mekanisk legetøj og fik altid 
guldnøgler i sine opgaver. Nirana og Nitro var de bedste i lege-
tøjsfremstilling. Sammen udrettede de små mirakler. Nitro 
var den, der fik ideerne, og Nirana havde styr på mekanikken 
og kunne skrue tingene sammen, så de fungerede.

Tit arbejdede de sammen til sent ud på aftenen i Niranas 
kaneskur. Det var et dobbeltkaneskur, men familien havde 
kun én kane, så den resterende plads havde Nirana fået lov 
at indrette som værksted – mod at hun vaskede og polerede 
kanen hver søndag.

Alle (undtagen faren) i hendes familie var legetøjsfremstillere. 
De havde en butik nede i byen med speciallegetøj for kendere. 
Nogle af Nitro og Niranas ting havde været gode nok til at 
kunne sælges dér, men ofte kunne de ikke nænne at skille sig 

af med noget, de havde arbejdet på længe og intenst.

Nitro misundte Nirana, at hun var som 
alle andre. Født til at lave det samme 

som resten af familien. Det var det 




