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l. kapitel
Som fortæller lidt om, hvem der er med i 
historien, og hvor den foregår.

Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. 
Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. 
Egentlig en meget passende størrelse.
Der bor mænd og koner og børn og bagere og tandlæger 
og buschauffører og lærere og bedsteforældre og alle de 
andre slags mennesker, der er nødvendige i sådan en by.
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Elgvis er et elsdyr - eller noget i den retning.

Der er ikke så mange gamle damer, der bor sammen 
med en elg. Og naboerne ville stille en forfærdelig masse 
spørgsmål, hvis de vidste det - det gør naboer - så Elgvis 
har et godt gemmested.

Han går nemlig ind i badeværelset og stikker hovedet 
gennem et hul i væggen ind til stuen.

Og så er der Fru Spræl og Elgvis.

De er sådan set hverken nødvendige eller unødvendige. 
Men det er ikke i alle byer, der bor sådan nogle som dem.
Fru Spræl er en gammel dame, der lever af sine penge. 
Hun har ikke ret mange. Men hun lever også ganske 
stille.
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Så ser det ud som om, der hænger et udstoppet hovede på 
væggen.

Det er ret smart at være gemt, selvom man kan ses, og det 
har Elgvis og Fru Spræl meget skæg ud af. 

Når der er gæster, kan Elgvis blinke til Fru Spræl, når 
gæsterne vender ryggen til ham.
Når gæsterne er gået, lukker Fru Spræl Elgvis ud. Der er 
lynlås i tapetet.

Der sker sædvanligvis aldrig noget i Tumletoften. Det vil 
sige, selvfølgelig sker der noget fra morgen til aften, og lidt 
fra aften til morgen, men det er næsten altid det samme. En 
nat skete der noget, der var anderledes...!

Men det begyndte et helt andet sted, nemlig i Skotland. 

Hvis du kikker på landkortet på næste side, kan du se, at 
ude i vandet til venstre for Danmark ligger England.

Ovenfor England ligger Skotland, og i havet til venstre for 
Skotland ligger der nogle øer, der hedder Hebriderne.
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Nu skal vi møde en ny person i historien.

Person er måske ikke det rigtige ord, men han hedder 
Phaffner og er en tysk vingedrage. 

Han besøger tit sin gamle tante, der bor på Hebriderne. 
Den ø - tanten bor på - hedder Rhum, og det betyder rom, 
men hun drikker aldrig andet end whisky - og for at være 
helt ærlig, så var det nok derfor Phaffner besøgte hende, 
for han er en værre fyldebøtte.

Midt i Skotland - nå, ja, sådan cirka midt i Skotland - ligger 
søen Loch Ness.
Det er en meget gammel sø. Skotterne siger, at den har 
ligget der altid. Der er i hvert fald ingen, der kan huske, at 
den ikke har været der.
Den er dyb og dejlig at gemme sig i - og det var lige 
præcis, hvad Nessie gjorde. Hun er nemlig uhyret i Loch 
Ness. 

Uhyre kan betyde meget forskelligt. Hun er både uhyre 
stor og uhyre rar - og så var hun uhyre ensom. Nu tænker 
du nok, at hvis hun var ensom, var det dumt at gemme sig, 
men hun havde sine grunde.
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Om vinteren er der meget rart ved søen, men om som-
meren... bare hun viser sig i overfladen, er der folk, der vil 
skyde hende for at udstoppe hende, og turister der vil foto-
grafere hende, så de kan vise andre, at de har set hende.

Det er fordi, hun er det sidste sø-uhyre i verden.

Og så er der journalisterne, der vil have hende til at for-
tælle, hvad hun spiser om morgenen, om hvem hun ville 
stemme på, hvis der var valg, og hvad der er hendes ynd-
lingsfarve.

Så ville du også gemme dig, ikke?
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I Tumletoften 
drak Fru Spræl 
og Elgvis te.

De er begge to 
glade for en god 
kop te.
Elgvis vil helst 
have engelsk te 
med lidt mælk og 
sukker, men Fru 
Spræl drikker te 
fra Kina med en 
skive citron.

De spiser altid 
Fru Spræls 
gyldne kage til 
teen.

Her kommer 
opskriften på Fru 
Spræls gyldne 
kage.

Opskrift;
175 g sukker
3 æg
200 g smør eller margarine (blødt)
2 teskefulde revet appelsinskal
1 dl appelsinsaft
2 revne gulerødder
150 g kartoffelmel
150 g hvedemel
1 stor teskefuld bagepulver
Rør sukker og smør/margarine godt sammen med æggene. Så kommer du appelsinsaft, 
appelsinskal og revne gulerødder i. 
Bland bagepulveret i hvedemelet og rør kartoffelmel og hvedemel i dejen. Hæld det 
hele i en lille bradepande og bag det på den nederste rille i ovnen i ca. 1 time 
ved 175 grader.
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Da vingedragen Phaffner satte kursen hjem mod Tyskland, 
kom han ind i en tyk tåge og måtte nødlande ved Loch 
Ness. Som han lå der ved søens bred, så han noget stort 
og dejligt stige op af vandet. Først troede han, at det var 
noget, han drømte, men så var der en stemme, der sagde: 
»Har du slået dig?«

Det var Nessie. Hun havde hørt braget, da han landede, 
men det brag var ingenting imod, hvad der skete i deres 
hjerter, da de så hinanden ind i øjnene. Phaffner blev 
noget så forelsket i Nessie. Han skabte sig helt fjollet,  
så søen gik over sine bredder. Phaffner og Nessie legede 
og pjattede i søen hele natten og den næste dag. 

Når drager leger godt og længe, kommer der små, nye 
drager.

Nessie lagde et æg. Skallen var ikke hård som på hønseæg. 
Når uhyrer lægger æg, er skallen sej. De minder lidt om 
fodbolde. 

Ægget skal ligge i solen i en måned, mens skallen bliver 
mere og mere hård, og så, pludselig, siger det knnaakk og 
ægget går midt over.

(I Tumletoften drak Fru Spræl og Elgvis stadig te.)




