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Avsnitt 1: Enda barnet i Glimmerdalen
Sammanfattning
Tonje, som är nio år, vaknar och går ut och ser ut över Glimmerdalen. Med henne är också
måsen Gavia. Pappa öppnar ytterdörren. Vi hör om faster Lotta som fick OS-guld i skiathlon
(längdåkning). Tonje åker ner för berget mot ett hopp. Tonje klarar inte hoppet utan landar
i snödrivan. Sally rusar fram och frågar om Tonje är skadad. Det är hon inte. Tonje knackar
på hos Gunnvald, som är 74 år. Han är hennes bästa vän. Tonje är inte ledsen för att hon är
enda barnet i dalen. Tonje ska provåka Gunnvalds uppfinning - slalomsparken. Gunnvald
pratar i walkie-talkie med Peter som hindrar trafiken med sin grävskopa. Men brevbäraren
åker ändå förbi på vägen i sin bil och kliver ut rakt framför Tonje. De krockar och breven
flyger!
Nya ord: spränga lavin, slalomspark, medar.
Diskussionsfrågor - Ensamhet
Grannen Sally tycker synd om Tonje för att hon är det enda barnet i Glimmerdalen och
Tonjes mamma är långt bort på Grönland.
Frågor:
- Är Tonje ledsen för att hon är enda barnet i en hel dal?
- Vilka är Tonjes vänner?
- Vad hade du gjort om du hade bott på ett ställe där det inte fanns andra barn?
- Vad kan man göra om man tror att någon känner sig ensam?

Avsnitt 2: Det mystiska brevet
Sammanfattning
Brevbäraren och Tonje klarar sig utan skador.Tonje hittar ett brev som är till Gunnvald. Brevbäraren ber henne även ta med ett brev till Klaus Hagen som driver en camping, eller som
Klaus själv säger – ett spa. Han gillar inte barn. Klaus kallar Tonje för Trulte. Tonje har sönder
en av Klaus Hagens japanska lyktor genom att kasta en snöboll. Tonje pratar med sin mamma över datorn. Tonje går till Klaus Hagen med pengar och ett skrin som hon har gjort själv
som ursäkt för den trasiga lyktan. Klaus tar pengarna men vill inte ha skrinet. Tonje går till
Gunnvald och ger honom brevet. Gunnvald blir förändrad och vill vara i fred när han ser att
brevet är från A. Zimmerman.
Nya ord: Tyskland, handblåst japansk glaslykta, brevduvemås.
Diskussionsfrågor - Förlåtelse
Tonje råkar ha sönder en av Klaus Hagens dyra japanska lyktor i glas. Klaus Hagen blir arg
trots att hon ber om ursäkt och ger honom alla pengar hon har.
Frågor:
- Menade Tonje att ha sönder lyktan?
- Har Klaus Hagen rätt att vara arg – fast Tonje har sagt förlåt?
- Kan man bli arg på någon även om det personen gjorde inte var med mening?
- Vad är ett bra sätt att säga förlåt på?

Avsnitt 3: En surgubbe och en fullgubbe
Sammanfattning
Tonje och pappa pratar om brevet. Pappa vet något om Gunnvalds hemlighete men han vill
inte berätta. Han ber Tonje fråga Gunnvald. Tonje hittar Gunnvald i lusthuset där han spelar
fiol. Men han vill inte berätta vem A. Zimmerman är. Sen behöver Gunnvald snus, säger han.
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Tonje går till Nils på äldreboendet Glimmervillan. Nils är full. Han berättar att Anna
Zimmerman är död och ger Tonje en snusdosa. Tonje möter Olle och Alex. Olle är arg och
smockar till Tonje. Det blir slagsmål. Olle tar snusdosan som Tonje skulle ge till Gunnvald.
Nya ord: snusdosa, äldreboende, brorsa.
Diskussionsfrågor - Hemligheter
Tonjes bästa vän Gunnvald har fått ett mystiskt brev från någon som heter A. Zimmermann
men han vill inte berätta om vad som stod i brevet för Tonje.
Frågor:
- Vad kan man få i ett brev?
- Vad tror du det stod i brevet som Gunnvald fick?
- Är det okej att Gunnvald har hemligheter som han inte berättar för Tonje?
- Måste man berätta allt för sin bästa vän?

Avsnitt 4: Vem var Anna Zimmerman?
Sammanfattning
Tonje får tillbaka snusdosan av Olle. Hon går till Gunnvald som tar hand om henne och
tröstar henne. Gunnvald berättar att Anna Zimmerman var hans flickvän när de var unga. De
spelade i samma orkester i stan. Men Gunnvald fortsätter att sura och vill vara i fred. Tonje
går hem och pratar med pappa om kärlekssorg. Och så nämner hon att hon slagits, men vill
sköta det själv. Tonje åker sen ner till Klaus Hagens spa. Där ser hon Olle och Alex som leker
på Klaus Hagens camping. Tonje ropar till dem och en fråga blir hängande i luften.
Nya ord: kärlekssorg, komplicerat, camping.
Diskussionsfrågor - Konflikter/ilska
Tonje har längtat efter andra barn i Glimmerdalen. Men när det äntligen dyker upp två
barn i byn, Olle och Alex, så hamnar Tonje i slagsmål med Olle.
Frågor:
- Varför slåss man?
- Hur känner man sig?
- Vad kan man göra i stället för att slåss om man är riktigt, riktigt arg på någon?
- Tror du att Tonje kommer bli vän med Olle och Alex, trots att hon har slagits med Olle?

Avsnitt 5: Tre nya barn
Sammanfattning
Tonje pratar med Olle och Alex och sen träffar hon deras lillasyster Gitte. Klaus Hagen tycker
att de låter för mycket så de går till Gunnvald. Gunnvald bjuder på saft och de pratar allihop. Olle berättar att de egentligen skulle ha varit med sin pappa i Köpenhamn, men han
blev upptagen. Alex är besviken på sin pappa. Men Olle försvarar deras pappa. Sen åker de
alla sparkar. Gunnvald lagar älggryta till alla. Det är Tonjes faster Lotta om skjutit älgen. Det
ringer på dörren. Dusanka, som är Olle, Alex och Gittes mamma, kommer in hos Gunnvald.
Det blir musik och glad stämning. Dusanka och barnen går hem. Tonje säger ”tänk att ha en
pappa som inte bryr sig”. Då blir Gunnvald sur igen.
Nya ord: älggryta, inte bry sig.
Diskussionsfrågor - Föräldrar
Tonje tar med sina nya vänner Olle, Alex och Gitte till Gunnvalds hus. Olle och Alex
pratar om sin pappa som bor i Köpenhamn och som de inte träffar så ofta.
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Frågor:
- Gör föräldrar alltid rätt?
- Varför är Olle så arg på sin pappa?
- Alex är inte arg på pappan utan försvarar honom. Varför gör han det?
- Vad kan det bero på om man träffar sina föräldrar olika mycket?

Avsnitt 6: En stormvind på medar
Sammanfattning
Tonje berättar för mamma om sina nya kompisar. Tonje åker ner till campingen. Hon möter
Klaus Hagen som berättar att de nya kompisarna har åkt hem. Tonje åker hem till Gunnvald
och hon är förkrossad. Gunnvald tittar på klockan och säger att hon kan hinna till färjan
för att säja hejdå. Tonje tar den nya sparken. Hon krockar nästan med Sally och sen Peters
grusbil. Hon åker snabbt mot kajen. Tonje åker upp på landgången och kraschar på färjan
med ett brak. Hon ringer Gunnvald och de nya vännerna får bo hos honom resten av veckan!
Gunnvald läser brevet i ensamhet och viskar namnet ”Heidi”.
Nya ord: camping, spa, spöa, misshandel.
Diskussionsfrågor - Saknad
Tonje försöker prata med sin mamma men uppkopplingen på datorn strular. Hon saknar att
träffa sin mamma på riktigt.
Frågor:
- Hur känns det när man saknar någon?
- Har du några tips om vad man kan göra när man saknar någon?
- Vad kan Tonje göra när hon längtar efter sin mamma?

Avsnitt 7: Spränga laviner!
Sammanfattning
Vid kajen står Tonje och Olle och Alex med mamma och lillasyster. De ska nu åka hem med
färjan. Tonje ber dem komma tillbaka över jul. Tonje går hem till Gunnvald. Han muttrar och
är sur. Tonje vill gå ut. Hon föreslår att de ska spränga laviner. De går upp på berget
Sïlpevaerie med dynamitgubbar. En explosion hörs. De går vidare. Tonje tar upp ämnet
svikande pappor. Gunnvald blir sur igen. Ytterligare en explosion hörs. Gunnvald är
försvunnen! Tonje hittar honom till slut men Gunnvalds ben är brutet. Gunnvald ber Tonje
skaffa hjälp.
Nya ord: lavin, dynamitgubbe, eld i berget!
Diskussionsfrågor - vänskap
Tonje vinkar av sina nya vänner vid färjan efter en vecka med lek och bus hos Gunnvald.
Olle är en av de nya vännerna, och de två slogs första gången de sågs.
Frågor:
- Hur snabbt kan man bli vänner?
- Hur tror du att Tonje och Olle kunde bli kompisar, fast de blev så osams när de träffades
första gången?
- Finns det något som är bra med att bråka ibland?

Avsnitt 8: Helikoptern kommer
Sammanfattning
Tonje skriker på hjälp! Sally och Peter kommer. Sally ringer 112. En ambulanshelikopter
kommer. Tonjes pappa kommer också. Ambulanssköterskan Jonna tar hand om Gunnvald

Sid 4/13

och beslutar att han ska åka till sjukhuset. Gunnvald ber Tonje hämta brevet. Hon öppnar ett
skåp hos Gunnvald och ut trillar ett kassettband. Hon hittar brevet och tar det med till
helikoptern. Tonje, pappa och Gunnvald åker med. De kommer till sjukhuset. Gunnvald vill
inte vara där. De träffar Karin som är ortoped. Gunnvald ska gipsas och ligga kvar på
sjukhuset ett par veckor.
Nya ord: helikopter, kassettband, ortoped.
Diskussionsfrågor - Viktiga saker
Gunnvald har råkat ut för en olycka och ska precis åka iväg i ambulanshelikopter. Då ber han
Tonje springa och hämta brevet som han fick för några dagar sedan.
Frågor:
- Vilka saker eller prylar kan betyda extra mycket för människor?
- Varför tror du brevet är så viktigt att Gunnvald vill ha med det till sjukhuset?
- Har du något som du tar med dig nästan överallt?

Avsnitt 9: Brev till en död?
Sammanfattning
Tonje är i Gunnvalds hus och tar hand om hans katt. Hon sätter på kassettbandet och hör
musik från en fiol. Peter kommer. Han är kär i Tonjes faster Lotta, OS-drottningen, och han
ser henne från fönstret. Men han vågar inte prata med henne. Lotta kramar om Tonje när hon
kommer ut på trappen. Sen skidar hon iväg. Peter och Tonje åker till stan för att Tonje vill
hälsa på Gunnvald. På sjukhuset ger Gunnvald ett brev till Tonje att posta till Tyskland. Men
det konstiga är att det är adresserat till A. Zimmerman? Gunnvald pratar som om han inte
kommer överleva operationen. När Tonje är hemma hos pappa igen får de ett samtal från
sjukhuset, allt har gått bra.
Nya ord: operation, sista önskning, anhöriga.
Diskussionsfrågor - Kärlek/längtan
Grannen Peter tycker om Tonjes faster Lotta men törs inte träffa henne och prata med
henne.
Frågor:
- Hur känns det när man tycker om någon?
- Vem är Peter kär i?
- Varför tror ni att Peter blir så blyg för Lotta när han egentligen tycker om henne?
- Hur borde Peter tänka för att våga träffa och prata med Lotta?

Avsnitt 10: Ett bortglömt band
Sammanfattning
Tonje och Peter är hos Gunnvald. Tonje spelar upp kassettbandet. Peter tycker inte att hon
ska lyssna på det utan att fråga Gunnvald. Men Tonje gör det ändå. Bandet är
inspelat för längesen. En ung Gunnvald säger namnet ”Heidi”. Färjan anlöper kajen. En
kvinna står i fören och går sen av med sin hund. Kvinnan med hunden går förbi Klaus Hagen
som är nyfiken. Hon går förbi Sally som också är nyfiken. Tonje lyssnar vidare på bandet inne i
Gunnvalds hus. Kvinnan kommer fram till huset och hunden springer in. Tonje klättrar upp på
bordet för hon är rädd för hundar. Kvinnan med hunden undrar vad Tonje gör i hennes hus.
Det är hon som är Heidi.
Nya ord: besvära, unik.
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Diskussionsfrågor - Privata saker
Gunnvald ligger på sjukhus. När Tonje hittar ett kassettband hemma hos Gunnvald som hon
lyssnar på. Peter tycker att de ska låta bli att lyssna på bandet.
Frågor:
- Får man göra precis som man vill när man är nyfiken?
- Var det okej för Tonje att rota i Gunnvalds saker och lyssna på kassettbandet tycker du?
- När kan det vara okej att gå igenom någon annans saker?

Avsnitt 11: Lögner
Sammanfattning
Tonje och Heidi är i Gunnvalds hus. Gunnvald har gett henne sitt hus! Brevet till
A. Zimmerman var till Heidi, för hon heter egentligen heter Adelheid Zimmerman. Hon
påstår att hon är Gunnvalds dotter. Tonje tror henne inte. Tonjes pappa (Kalle) kommer.
Heidi och han hälsar. Tonje förstår att pappa visste om att Gunnvald hade en dotter. Mamma
ringer på surfplattan. Pappa berättar, sedan hör vi en ung Gunnvald och Anna Zimmerman
prata. Anna lämnar fyraåriga Heidi hos Gunnvald. Heidi växer upp i Glimmerdalen. När Heidi
är 12 år kommer Anna tillbaka och hämtar Heidi. Gunnvald blev helt förstörd över att Heidi
valde att åka. Han eldade upp Heidis saker. Tonje blir bestört. Det är svårt att förstå. Mamma
berättar att Gunnvald blev arg och hård. Tills Tonje föddes, då kom våren tillbaka till
Gunnvalds hjärta.
Nya ord: orkester, kärlekssorg, inbillade sig.
Diskussionsfrågor - Svek/förtroende
Tonjes mamma och pappa berättar om hur Gunnvald blev pappa, hur det gick till när Heidi
lämnade Glimmerdalen och att Gunnvald eldade upp alla Heidis saker efter det.
Frågor:
- Hur kände sig Gunnvald efter att Heidi flyttat?
- Varför blir Tonje så arg och ledsen på Gunnvald?
- Hur kan det kännas om en vän visar sig ha gjort något som inte var så bra?
- Vad hade Gunnvald kunnat göra annorlunda?

Avsnitt 12: Var ska Gunnvald bo?
Sammanfattning
Tonje gör skolarbete på datorn. Hon mejlar sin fröken. Pappa och Tonje pratar om hur man
blir kompisar. Tonje vill åka och hälsa på Gunnvald, och går för att prata mer med Heidi.
Måsen Gavia följer med. Heidi skottar snö. Hon är inte så trevlig. Hunden skäller ilsket. Tonje
är rädd för hundar. Heidi berättar att hon ska sälja gården. Då hoppar Tonje på henne och
vill slåss men Heidi puttar bort henne. Tonje går ombord på färjan, åker in till sjukhuset och
berättar för Gunnvald att Heidi tänker sälja hans hus. Men Gunnvald biter ihop och säger att
gjort är gjort – han gav Heidi huset, han tänker inte stoppa henne. Tonje får lite pengar av
Gunnvald till biljett till färjan hem.
Nya ord: självförtroende, julgirlang, överlevde.
Diskussionsfrågor - Konfrontation/förtroende
Tonje försöker bli kompis med Heidi men när hon får reda på att Heidi har tänkt sälja bort
Gunnvalds gård så pucklar Tonje på henne.
Frågor:
- Varför tror du att Heidi vill sälja Gunnvalds gård?
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- Varför blir Tonje så arg över att Heidi tänker göra det?
- Tonje är besviken på Gunnvald, hennes bästa vän. Vad kan man göra om man är besviken
på någon som man egentligen tycker väldigt mycket om?

Avsnitt 13: Lussekatter och valpar
Sammanfattning
Tonje är i stan, där hon plötsligt möter Olle. Hon berättar om Gunnvald på sjukhuset, att han
har ett barn som fått hans hus och nu vill sälja det. Tonje och Olle går på café. De köper 4
lussebullar, 2 hekto småkakor, en biskvi samt två smoothies och tar med sig allt i en påse. De
går sen hem till Olle och tar hissen upp i hans höghus. De pratar om Gunnvald, som pappa,
och om Alex och Olles pappa, och hur svårt det kan vara att veta om någon bryr sig. Tonje
tar sen färjan hem. Leila visar henne något i personalutrymmet. Det är hundvalpar! På väg
hem ser Tonje att Heidi är ute på isen på älven. Sen försvinner hon plötsligt.
Nya ord: färja, manöverbrygga.
Diskussionsfrågor - Vänskap
Tonje avslöjar Gunnvalds hemligheter för Olle, Alex, Dusanka och Gitte. Hon berättar att
Heidi vill sälja gården. Alex pratar om hur det måste ha varit för Heidi att inte träffa sin
pappa på så många år.
Frågor:
- Kan nån man gillar göra fel?
- Tonje känner sig sviken av Gunnvald och träffar sina andra vänner – hur kan vänner hjälpa
när man är ledsen?
- Vilka knep har du för att muntra upp någon som är ledsen?

Avsnitt 14: Heidi försvinner
Sammanfattning
Tonje och måsen Gavis letar efter den försvunna Heidi när hon plötsligt dyker upp igen.
Tonje ber henne att inte sälja Gunnvalds gård. Särskilt inte till Klaus Hagen! Hemma hos
Tonje serverar pappa mat till Tonje. De läser ett mejl om att mamma inte ska komma hem
förrän till nyår. En knall hörs. Det är Heidi som skjuter måsar och snäser av Tonje. Tonje åker
sen ner till Klaus Hagen för att erbjuda honom att vara tyst, mot att han inte köper
Gunnvalds gård. Han nappar inte på det erbjudandet. Då låter Tonje så mycket hon kan.
Nya ord: övertala, förgiftar, erbjudande.
Diskussionsfrågor - Föräldrar
Tonje undrar varför Heidi hatar Gunnvald så mycket. Heidi svarar med att fråga Tonje om
man måste tycka om sin pappa och undrar vad det är som gör att Tonje gillar sin pappa.
Frågor:
- Finns det några viktiga vuxna i ditt liv?
- Tonje är bästa vän med Gunnvald, men Heidi verkar hata Gunnvald. Hur kan de tycka så
olika om honom?
- Hur tycker du att en bra vän ska vara?
- Hur tycker du att en bra förälder ska vara?

Avsnitt 15: Man måste vara snäll mot barn
Sammanfattning
Tonje och Olle (och Gitte) pratar över Skype på en surfplatta. De pratar om att kidnappa
Heidis hund. Nästa dag möter Tonje Olle vid färjan. De två vännerna går till Gunnvalds gård.
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De ser en fastbunden jättestor läskig hund. Tonje har tagit med kött för att locka hunden.
Heidi kommer ut och ger hunden vatten och pratar kort med Klaus Hagen i telefon. Heidi
går in igen. Tonje och Olle smyger fram mot hunden. Men det slutar med att hunden biter
Tonje och håller kvar, tills Heidi kommer ut och skriker ”Loss!”. Heidi skjuter hunden.
Senare gråter Tonje ut hemma hos pappa. Olle har åkt hem. Tonje tycker inte att något
spelar någon roll nu när Gunnvald inte har någonstans att bo. Heidi begraver hunden.
Nya ord: konkurs, kidnappning.
Diskussionsfrågor - Rätt och fel
Tonje och Olle bestämmer sig för att försöka kidnappa Heidis hund. De tänker att hon bara
ska få tillbaka hunden om hon lovar att inte sälja Gunnvalds gård.
Frågor:
- Hur vet man vad som är rätt och fel?
- Är det rätt eller fel att de försöker kidnappa hunden?
- Är det okej att Tonje tar med Olle på något som är farligt?
- Vad kan man göra om man vill få någon att ändra sig?

Avsnitt 16: Duell i envishet
Sammanfattning
Tonje är i byn. Hon pratar med Nils som är ute med rullatorn i snön. Nils är full. Nils undrar
om Gunnvald och hans jänta är sams nu? Det är de inte säger Tonje. Då berättar Nils för
Tonje om lilla Heidi, för längesen, att Gunnvald blev väldigt ledsen när hon flyttade iväg med
mamman Anna. Nils fortsätter: ”Det är aldrig barnas fel”. Tonje möter Leila som vill gärna ge
bort en valp. Tonje får en idé. Hon går till Gunnvalds gård. Där är Klaus Hagen för att lämna
kontraktet till Heidi. Tonje vill be om ursäkt, men Heidi vill inte ha valpen, och hon vill inte
öppna dörren. Tonje sätter sig utanför Gunnvalds hus och tänker inte gå förrän Heidi öppnar.
Pappa går för att hämta mat och ett renskinn till Tonje, som envist tänker sitta kvar så länge
det behövs.
Nya ord: affärer, kontrakt, accepterar ursäkten.
Diskussionsfrågor - Skuld
Tonje träffar grannen Nils och pratar om vad Gunnvald gjorde efter att Heidi lämnade
Glimmerdalen för att bo med sin mamma. ”Det är aldrig barnens fel” säger Nils.
Frågor:
- När man har gjort något som inte var bra, hur känner man då?
- Vad tror du att Nils menar när han säger ”Det är aldrig barnens fel”?
- Om det inte är barnens fel, vems fel är det då?
- Vad kan man göra för att det ska kännas bättre när man ångrar något?

Avsnitt 17: Tonje och valpen i natten
Sammanfattning
Tonje sitter kvar utanför Gunnvalds hus. Heidi vill inte ha någon hund. Tonje somnar men
vaknar av att hon fryser och valpen har frost i pälsen. Hon sjunger för att hålla sig varm. Då
hör hon fiolmusik och ordlös sång inifrån Gunnvalds hus. Plötsligt öppnas dörren. Tonje och
Heidi dricker varm choklad med chili framför brasan. Heidi säger att hon inte kan ha en hund
för hon har för många hem och reser ofta. Heidi berättar att Gunnvald brände upp hennes
saker och slutade att vara hennes pappa och hon kan inte förlåta det. Tonjes pappa kommer
och frågar om Tonje är ledsen, men det är hon inte – hon är arg!
Nya ord: norrsken, valppannkaka, chili.
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Diskussionsfrågor - Omtanke
Tonje sitter ute på Heidis trappa och väntar på att Heidi ska släppa in henne. Då tänker hon
på sin mamma som är på Grönland och undrar om de kan se samma norrsken på himlen.
Frågor:
- Hur vet man att någon tycker om en?
- Hur kan man visa att man tycker om någon tillbaka?
- Kan man känna att någon tänker på en?

Avsnitt 18: En nyklippt idiot
Sammanfattning
Tonje och pappa är uppe i skogen och väljer gran. Tonje hugger ner den med en yxa. De tar
hem granen och pappa vill ta en granselfie med valpen för att skicka till mamma. Tonje är
sur och går in på sitt rum. Men pappa bestämmer att de ska åka och prata med Gunnvald.
På sjukhuset är Gunnvald nyklippt och sur. Hon frågar varför Gunnvald inte hörde av sig till
sitt barn, Heidi. Gunvald säger att han inte kunde och gråter. Pappa kommer med wienerbröd. Gunnvald behöver lära sig gå för att få komma hem. Tonje berättar att älven är frusen
och att Heidi spelar fiol och sjunger. Och att Heidi har längtat hem.
Nya ord: julgransfot, wienerbröd, sams.
Diskussionsfrågor - Val
Tonje är arg och besviken på Gunnvald för att han inte hörde av sig till Heidi efter att hon
lämnade Glimmerdalen. Tonje vill inte träffa Gunnvald, men Tonjes pappa ser till att de åker
och hälsar på honom på sjukhuset ändå.
Frågor:
- När man känner sig ”villrådig”, hur känner man sig då?
- Kan du känna igen dig i Tonjes tankar om att det ibland är lite skönt när föräldrar väljer
eller bestämmer åt en?
- När kan det vara skönt att inte behöva välja själv?
- När är det dåligt att inte få välja/bestämma själv?

Avsnitt 19: Den hemliga grottan
Sammanfattning
Tonje och måsen Gavis knackar på hos Heidi i Gunnvalds gård. Tonje vill prata med Heidi
om var Gunnvald ska bo. ”Inte mitt problem” säger Heidi som går upp mot vattenfallet.
Tonje följer med. Klaus Hagen kommer i bil och håller fram ett kontrakt. Heidi skriver inte
på. Tonje och Heidi går vidare och stannar utanför vattenfallet. De går in bakom vattenfallet
och där finns en grotta. Heidi sjunger. Heidi berättar att hon försökte ringa Gunnvald när
hon var liten och bodde i Frankfurt, men han svarade inte i telefon. Heidi ber Tonje hälsa
Gunnvald att hon inte tänker sälja hans gård iallafall. Tonje blir överlycklig. De sjunger
tillsammans.
Nya ord: vattenfall, konserthallar, förbjuda.
Diskussionsfrågor - Snäll och dum
Heidi är på väg till sitt hemliga ställe i Glimmerdalen. Tonje får följa med henne och Heidi
berättar att hon inte tänker sälja Gunnvalds hus till Klaus Hagen.
Frågor:
- Kan människor ändra sig?
- Vad tänker du om Heidi nu? Är hon snäll eller dum, eller kanske lite av båda?
- Har du ändrat uppfattning om någon som du först tyckte illa om?
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Avsnitt 20: Ett måsslott av pepparkaka
Sammanfattning
Tonje knackar på hos Heidi. Tonje berättar att Gunnvald lärt sig att gå och att han kommer
hem i morgon. Heidi säger att han kan bo där hos henne i huset. Tonje bjuder in Heidi till
sig för att fira jul där. Väl hemma igen ringer hon Gunnvald som blir nervös över att träffa
Heidi igen. Tonje kan inte sova så hon går ut en stund och ser att det lyser även hos Heidi.
Nästa dag går tiden långsamt för Tonje. Peter kommer med en pepparkaksdeg så de har nåt
att göra innan Gunnvald kommer. Radion står på och Lotta blir intervjuad. Peter och Tonje
bakar ett pepparkakshus till Gavia. Pappa och Tonje hämtar Gunnvald vid färjan. Men på
Gunnvalds gård finns ingen Heidi kvar, bara ett brev till Tonje. ”Tack för allt, Tonje.”
Nya ord: klättra på väggarna, pepparkaksslott, prispall.
Diskussionsfrågor - Längtan
Gunnvald ska få komma hem från sjukhuset och Heidi har sagt till Tonje att han får komma
tillbaka till gården. Men när han kommer visar det sig att Heidi har åkt därifrån.
Frågor:
- Hur känns längtan?
- Tror ni som Tonje, att Heidi längtar efter sin pappa Gunnvald?
- I så fall, varför tror ni att Heidi har lämnat Glimmerdalen?

Avsnitt 21: Aldrig mer fiol
Sammanfattning
Tonje möter Olle och Alex vid färjan. Sen åker de alla tre skidor med faster Lotta. Alex och
Olle är inte så vana att åka skidor. De går in och dricker choklad. Valpen skäller men som tur
är så är Tonje inte rädd för små hundar. Pappa kommer in och säger att han mötte Gunnvald. Tonje blir orolig och åker dit på slalomsparken, på vägen träffar hon Sally som påminner henne om att Gunnvald ska spela i kyrkan. Det är tradition! Tonje klampar in hos Gunnvald. Gunnvald är ledsen och känner att han behöver prata med Heidi. Han vill inte spela i
kyrkan. På natten ligger Tonje i sin säng och kan inte sova. Hon smyger ut och går hem till
Gunnvald. Han är ångerfull över hur han betett sig som pappa. Han spelar fiol för Tonje.
Nya ord: tradition, brallorna, be om ursäkt.
Diskussionsfrågor - Att bli äldre
Det är snart jul i Glimmerdalen, men Heidi är försvunnen och Gunnvald är ledsen och vill
inte spela på julkonserten i kyrkan. När Tonje var liten tyckte hon att julen var enkel, alla som
gillade varandra samlades. Men nu har julen blivit krånglig
Frågor:
- Firar alla jul?
- Varför tycker Tonje att julen har blivit krånglig?
- Gör Tonje rätt som försöker övertala Gunnvald att spela i kyrkan?
- Blir saker svårare när man blir äldre tror du?

Avsnitt 22: Dan-före-dan-före-dan-klapp
Sammanfattning
Pappa kokar saffranskola hemma hos Tonje. Olle och Alex är på besök. (Även faster Lotta
bor hos Tonje.) Peter kommer med ett paket från färjan. Peter frågar indirekt efter Lotta
men hon är ute och tränar. Tonje öppnar paketet och inuti finns ett brev från Heidi. Men
ingen adress eller telefonnummer. Pappa bränner sig på den varma kolan och ordet ”tyst”
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ger Tonje en idé. Klaus Hagen måste ha Heidis nummer! De går till campingen och barnen
gör så mycket oväsen att Klaus ger dem numret. Hemma hos Gunnvald ringer de Heidi.
Gunnvald lägger på i panik. Tonje ber honom ringa upp och spela fiol istället.
Nya ord: dolt nummer, panik, exklusivt.
Diskussionsfrågor - Mod/förlåtelse
Gunnvald försöker ringa för att säga förlåt till Heidi men han får inte fram ett ord. I stället
spelar han sitt förlåt till Heidi på fiol.
Frågor:
- Varför finns ordet förlåt?
- Hur tror du att det känns om man vill säga förlåt men inte kan?
- Vad tänker du om Gunnvalds sätt att säga förlåt – att spela fiol istället för att säga något?
- Tycker du att det är svårt att säga förlåt? Varför tror du att det är svårt att säga förlåt?

Avsnitt 23: Tjuvar?
Sammanfattning
Tonje, hennes pappa, Olle och Alex är samlade i Gunvalds kök. Olle vill inte med till kyrkan.
Pappa ber dem åka före till kyrkan, han ska bara hämta … en grej. Vid färjan hämtar han
Tonjes mamma. I kyrkan undrar Tonje varför ingen fiol hörs. Är Gunnvald inte där? Jo, men
han bara stirrar på fiolen. Plötsligt hörs en ton. Det är Heidi som sjunger. Gunnvald ansluter
med sin fiol. Kören stämmer in. Tonje applåderar. Utanför kyrkan kommer Olle och är arg.
Han tycker att Heidi har betett sig skumt genom att smyga omkring Gunnvalds gård och sen
skaka hand med Klaus Hagen. De blir alla först arga på Heidi. Men sen visar det sig att hon
köpt campingen! Pappa och Tonje beger sig hemåt. Det lyser i deras hus. Är det en tjuv?
Nej, det är MAMMA! Tonje kastar sig i hennes famn.
Nya ord: barnhataren, hemlös, pelargoner.
Diskussionsfrågor - Återförening
Gunnvald och Heidi har äntligen återförenats under julkonserten i kyrkan och Tonjes mamma
har kommit hem från Grönland för att överraska Tonje.
Frågor:
- Vad betyder ”återförenas”?
- Vad tror du Tonje tänker när hon får se sin mamma?
- Har du varit ifrån någon du tycker om en längre tid? Hur kändes det när ni träffades igen?

Avsnitt 24: Julafton i Glimmerdalen
Slutet… …vill vi inte riktigt skriva om här och avslöja hela den fina finalen. Men
lyssna gärna på sista delen i radio, i vår app eller på hemsidan, och ha ett trevligt jullov!
Diskussionsfrågor - Återförening
Det är julafton i Glimmerdalen och berget Silpevaerie blickar ut över människorna som firar
jul där.
Frågor efter lovet:
- Slutade historien som du trodde?
- Vad hände med Tonje och Klaus Hagen?
- Tror du att Heidi kommer att stanna i Glimmerdalen nu?
- Hur kommer det att gå för Tonje och Gunnvald?
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