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Till Doris



Det här är Noa. 
Noa har ett hotell i skogen. 
Det är roligt att ha hotell, 
men det vore ännu roligare
om det kom gäster.



Den enda gästen är Jönsson, 
fast Noa vet inte om han räknas. 
Han har alltid bott här. 
Jönsson brukade jobba som fixare 
i skogen men nu är han pensionerad. 

Turbo är brevbärare. 
Hon har aldrig tid att stanna. 
Men idag stannar hon. 
Hon är nyfiken på det stora 
paketet i bilen.

Det bästa han vet är när 
Turbo kommer med 
posten.



Paketet är till hotellet. 
Noa har inte beställt något paket, 
inte Jönsson heller. 
De öppnar…

Det är en gammal klocka. 
Den går fortfarande. 
Men siffran tolv saknas! 

Turbo tittar länge på 
klockan. Sen säger hon: 
— Oj! Oj! Oj! Ikväll 
smäller det!



– Förstår ni inte?, hojtar Turbo. När klockan slår tolv ikväll 
och det inte finns någon tolva att slå på… Då går jorden under! 
Antagligen kommer det kometer! Säkert blir det skogsbrand! 
Översvämningar! Ajöss!

– Finns det inget vi kan göra? undrar Noa.



— Jo, det finns det!, säger Jönsson. 
Jag kan bygga om hotellet till ett 
rymdskepp.
— Kan du bygga rymdskepp?
— Jovisst, jag har byggt massor!

Jönsson sätter igång med raketbygget.
Turbo hämtar gäster.
Noa är hungrig. Hon går till
restaurangen och kokar ägg.
Undrar om det finns ägg
i rymden, tänker hon.



En räv har vandrat  
i flera dagar för att hitta 
en bra grop. Räven vill 
vara ifred. Gropen är 
perfekt, tänker den. 
Ingen kommer störa mig 
här.

Då dyker Turbo upp och yrar
om klockor och kometer.
Hon trycker in räven i bilen 
och kör till hotellet.



Noa blir jätteglad för 
sin första riktiga gäst. 
Hon bjuder på kaffe 
och ägg. Turbo kör 
efter fler gäster.

Jönsson har nog aldrig byggt ett rymdskepp förr. 
Men hur svårt kan det vara? Han har kvar raketer 
från nyårsafton, tejp och några ballonger.  



Jönsson tejpar och blåser
ballonger hela dagen.
När den sista ballongen
är klar är det kväll.
Himlen är full av mörka 
moln. Nu måste jag bara 
fixa lyktor, tänker han.

Räven har aldrig sett 
ett rymdskepp förut. 
Den längtar efter sin grop.



När klockan slår elva kommer 
Turbo med fler gäster.

Det där ser inte ut som ett 
rymdskepp, tänker hon. 
Det ser ut som ett hotell 
med fasttejpade raketer. 
Det kommer aldrig att funka.



Gästerna är hungriga 
och törstiga. Noa kokar 
kaffe. Äggen tar slut.

Snart går jorden under. 
 Vad sysslar Jönsson med? 
  De borde väl åka nu?

Ja! Nu ska de åka! Jönsson är färdig. 
Han har till och med hunnit byta kläder.
— Det är klart! Alle man på däck!



Det funkar! 
Hotellet är en rymdraket!

De samlas 
på taket. 
Klockan slår 
snart tolv.



Det är rök överallt. 
Först åker de upp, 
sen lite åt sidan, 
sen ner…

Röken försvinner.
De har landat i rymden!
Eller?
Räven tycker det ser ut som…



…gropen 
i skogen.



En bit därifrån, där hotellet stod, finns nu bara 
en grop. Hotellet är borta men klockan är kvar. 
Den går fortfarande. 
Som om inget hade hänt. 

På marken ligger
paketet klockan 
kom i.
Något blänker
i botten... 

Siffran tolv!
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– Förstår ni inte?, hojtar Turbo. När klockan slår tolv ikväll 
och det inte finns någon tolva att slå på… Då går jorden under! 
– Finns det inget vi kan göra?, undrar Noa.
– Jo det finns det!, säger Jönsson. Jag kan bygga om hotellet 
till ett Rymdskepp!

Noas hotell är Nils Jarlsbos examensarbete 
från masterprogrammet Storytelling 
på Konstfack, 2013.  


