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Til Maya, Elise og Mitch



 

Tak

Jeg vil gerne takke følgende:

Charlie Redmayne, overbossen hos HarperCollins.

Ann-Janine Murtagh, der er chef for deres 

børnebogsafdeling.

Ruth Alltimes, min fremragende redaktør.

Den fabelagtige Tony Ross, som endnu engang har 

givet historien liv med sine magiske illustrationer.

Kate Clarke, min omslagsgrafiker.

Elorine Grant, som har tilrettelagt siderne i bogen.

Geraldine Stroud og Sam White, der står for presse 

og marketing.

Paul Stevens, min forfatteragent hos Independent.

Tanya Brennand-Roper, som producerer 

lydbogsversionerne af mine bøger.

Og til sidst, selvfølgelig en kæmpestor tak til fru 

Barbara Stoat, som skriver alle mine bøger for mig.

Jeg håber, du vil kunne li’ den her. Jeg har ikke 

selv læst den, så jeg aner simpelthen ikke, hvad den 

handler om.

David Walliams



Her er Saksby Gods. Det er her, historien foregår.



 



Sådan ser  

Saksby Gods ud  

bag murene. 



 



Her er et kort over huset og haven.
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Prolog

Har du en frygtelig faster? En som aldrig giver dig lov til 

at blive sent oppe og se dit yndlingsprogram i fjernsynet? 

Eller en faster som tvinger dig til at spise hver eneste 

skefuld af hendes afskyelige rabarbergrød, selvom hun 

udmærket ved, at du ikke kan fordrage rabarber? Måske 

kysser din faster sin puddelhund med et stort, vådt 

slaskekys og gør straks efter det samme ved dig? Eller 

spiser din faster selv alle de bedste chokolader i æsken, 

så du må nøjes med de væmmelige mørke nogen med 

kirsebærlikør? Måske forlanger din faster, at du altid 

skal gå i den hæslige, hjemmestrikkede kradssweater, 

som hun har givet dig i julegave? Den hvor der står ’Jeg 

elsker min faster’ med store, lilla bogstaver på brystet?

Men uanset hvor frygtelig din faster er, så vil hun 

aldrig kunne måle sig i frygtelighed med frygtelige 

faster Alberta.

Faster Alberta er den mest frygtelige faster nogen 

sinde i hele verden.

Kunne du tænke dig at møde hende?



Ja? Det tænkte jeg nok.

Her er hun i al sin frygtelige frygtelighed …

Yes? I thought you would.

Here she is in all her awful awfulness…

Stor hornugle

Tweedjakke

Tyk 
læderhandske

Knæbukser

Støvler med 
stålkappe

Jagthat med 
øreklapper

Rødt hår

Pibe

Ugle-halssmykke

Permanent 
vrissende udtryk

Skarpsynede 
sorte øjne Monokel



 

Sidder du dejlig ubehageligt? Så lad mig begynde ...  



Du skal også hilse på de andre i historien ...

Den unge frøken grevinde 
Stella Saksby.

Det her er Sod. Han er 
skorstensfejerdreng. 



 

Wagner er en stor hornugle.

Ludvig er den tudsegamle  
butler på Saksby Gods.

Kriminalinspektør Strauss  
er politimand. 





I

Stivfrossen

 

Alting var utydeligt.

Først var der kun forskellige farver.

Så linjer og streger.

Lidt efter lidt begyndte værelset at tage form for 

Stellas slørede blik.

Det gik op for hende, at hun lå i sin egen seng. Hendes 

værelse var kun et af utallige på det gigantiske gods. 

Til højre for hende stod hendes kommode, til venstre  

et lille toiletbord foran et højt vindue. Stella kendte 

sit værelse bedre end 

sin egen bukselomme. 

Hun havde boet  

på Saksby Gods 

hele sit liv.  




