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Kapitel 1 
 

Pelle Pamfilius  
 
Pelle Pamfilius var en helt almindelig dreng på 7 år. 
 Han boede sammen med sin far, Petrus, og sin mor, Persilla, sine 3 små søstre, 
Sally, Sille og Sibylle og 5 ældre brødre, Pillo, Polso, Patri, Pil og Pumus. Han 
boede også sammen med sine 4 onkler og 4 tanter, deres 17 børn, sine 4 
bedsteforældre, 8 snudebiller og 2 solsorte.  
 
Alle boede de i Solsikkehøjen i Liljestad. Solsikkehøjen var en af de største høje i 
Liljestad, for selv om Pelle Pamfilius var en helt almindelig dreng, så havde han 
en ualmindelig stor familie. 
 
Pelle Pamfilius var 32 cm og 4 mm høj. Hans røde krøller lignede en sol, og hans 
ører var spidse med en fin lille hårtot yderst. Akkurat som almindelige drenge 
skulle have. Pelle havde søblå øjne med et skær af eftertænksomhed. Et hav af 
fregner dækkede hans kinder.  
 Pelle elskede naturen. Han havde aldrig været uden for Liljestad, men når han 
stod oppe på Solsikkehøjen, kunne han se langt. I klart vejr kunne han skimte 
hvide toppe langt mod nord og høje brune træer mod øst.   
 Pelle gik altid i grønt tøj. Grønne bukser og en grøn trøje, som gik til knæene. 
Rundt om maven havde han et brunt bælte, som hans bedstefar havde lavet til 
ham. I bæltet hang det dyrebareste, Pelle ejede. En smukt udskåret kniv. Den 
havde han fået af sin bedstefar. På hovedet bar Pelle sin alfehat. Den var også 
grøn med en brun pelskant forneden. 
 
Pelles mor og far arbejdede i Alfeværnet. Alfeværnet var alfernes luftpoliti. De 
holdt vagt, passede på alferne og skulle beskytte mod fjender udefra. 
 
Pelle brugte meget tid sammen med sin bedstefar.  
 Bedstefaren var 431 år og havde oplevet mange spændende ting i sit lange liv. 
Pelle elskede at høre ham fortælle historier fra gamle dage. Om de flotte 
liljemarker og om havet langt mod vest. Hårene rejste sig på armene, når 
bedstefaren fortalte om Snedalen og Den Hede Lede Solørken.  
 Bedstefaren havde siddet i Alferådet det meste af sit liv, ligesom hans far og 
bedstefar havde gjort. Alferådet var en slags regering. Pelle vidste, at bedstefaren 
pludselig var stoppet i Alferådet, og bagefter var han taget på en lang rejse. Det 
var den gang, Pelle var helt lille. Pelle kunne se, at bedstefaren fik triste øjne, når 
han tænkte på arbejdet, så Pelle bad ham aldrig fortælle om det.  
 Pelle gemte alle bedstefarens historier i sit hjerte. 
 
Pelles bedste ven hed Molly Morgenfrue. Hun var også 7 år og boede i 
Silkehøjen, som lå lige ved siden af Solsikkehøjen. Pelle og Molly legede 
fidilibambus, så tit de havde tid. Det var en leg, hvor man skulle kaste med sten. 
De var gode til det begge to. De svømmede også ofte i Månefloden. Pelle og 
Molly delte hemmeligheder og kunne stole på hinanden. 
 
Jo, Pelle var en helt almindelig dreng, som levede et helt almindeligt liv. 
 Men når nu alt var, som det skulle være, hvorfor havde Pelle så så mange 
sommerfugle i maven? 
 


