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Någonstans finns en stad, inte så långt härifrån. 
En stad full med trevliga invånare som har drömmar och önskningar och 
en historia och en framtid.
Det är svårt att tro för man kan nästan inte se den.
Över staden svävar ett stort, tjockt, smutsigt moln.
Inget luddigt sockervaddsmoln.
Inget ulligt moln med härliga regndroppar som svalkar efter en varm och 
skön dag.
Nej, inte alls.
Du förstår, i den här staden är det Fossilo som bestämmer och det där 
stora, tjocka, smutsiga molnet är gjort av hans avgaser. 
I tiotals år har han pumpat upp fossila bränslen ur marken och förvandlat 
dem till stora smutsiga moln som sveper in staden i mörker och trycker 
ner alla som bor där.



Men ju mörkare det är på en plats, desto större är chansen att det ska bli ljusare.
Och det gäller även denna stad. 
Sjutton uppfinnare hittade på ett alternativ i sitt garage.  
De kom på ett sätt att använda sig av solens strålar.
Det var så Nuna blev till, och hon strålar av solenergi och självförtroende. 



Nuna kan knappt bärga sig tills hon får ta sig ut och upptäcka världen. 
Vad finns egentligen utanför garaget?
Vad kommer hon att hitta för kompisar?
Vilka färger finns därute?
Vilka äventyr kommer hon att få uppleva?
Porten öppnas och Nuna kör ivrigt ut i staden.
Men vad är det här? Hon kan ju inte se något alls! Inga färger. 
Allt är bara grått och mörkt på grund av Fossilos avgaser.
De får Nuna att börja hosta.
När hon har hostat klart ser hon sig om.
Överallt ser hon stadens invånare hosta och nysa medan de kämpar sig fram 
genom staden. De kisar med ögonen så att molnet inte sticker så mycket i dem. 
”Ursäkta, får jag fråga en sak? Är det alltid så här?”
”Host host, hinner inte, tut tut, har bråttom, host host!” säger den ena efter den 
andra av de förbitutande invånarna i staden. 

De lämnar avgasmoln efter sig i Nunas ansikte.
”Usch! Fy!”
Till och med husen ser ledsna ut.
Den här vackra staden är genomsmutsig!
Det är väl inte kul för någon?



Nuna börjar tappa sin kraft.
De mörka molnen gör inte bara staden grå och får Nuna och invånarna att hosta. De 
mörka molnen skymmer också solen och dess strålar.
Och det är just solens strålar som Nuna behöver för att kunna rulla och bromsa och lysa 
och bara vara. 
Medan Nuna full av förundran upptäcker staden, upptäcker staden full av förundran 
också Nuna.
Invånarna dyker upp från alla skrymslen och vrår i staden för att beundra nya, 
egendomliga och coola Nuna.
Vilken vacker skapelse! Och med solens kraft!
Det kände de över huvud taget inte till! Att något sådant var möjligt! Inga avgaser alls!
De är så vana vid Fossilo och de mörka molnen som han och så många andra av 
stadens invånare skapar. 
Nu börjar Nuna att stråla av all positiv uppmärksamhet.
”Får jag fråga en sak?” undrar hon igen.
Den här gången hör man henne.
”Är det alltid så här? Det är ju inte alls så trevligt?”
”Alltså ...”
”Alltså.”



Plötsligt dyker Fossilo upp bakom Nuna. Allt ljus som hon utstrålar har lockat hit honom.
”Jag tycker faktiskt att det är väldigt trevligt”, dundrar Fossilo. ”Jag älskar smuts 
och mörker. Jag är inte alls så förtjust i ljus. Fy. Vad ska man med det till? Bensin ... 
mmmmm... och sen kööööör vi!” När han säger ”bensin ... mmmmm...” slickar sig 
Fossilo om munnen och stryker med handen över magen. 
”Alltså”, säger Nuna, ”man kan köra hur bra som helst på solenergi också, för ...”
”Jasssså?” avbryter Fossilo henne med sin dundrande röst.
Det tycker inte Nuna om. Man måste ju låta varandra prata färdigt, även om den  
andra säger konstiga saker.
”Ja, nog är det ’jasssså’ alltid, och ännu viktigare är att solen alltid kommer  
att finnas där och alltså ...”

”Är det en utmaning?” avbryter Fossilo henne återigen.
”En utmaning? Nej ...”
”Det låter som en utmaning! Jag är galen i utmaningar. Vi slår vad och kör ett race.”
”Ett race? Öh ...”
”Jaaa precis! Ett race! Vilken bra idé! Ett race mot Framtiden!”
Framtiden är en utsiktsplats alldeles utanför staden. Därifrån kan man se hela staden 
väl.
”Alltså ...”
”Vinnaren, alltså jag, kommer att bli, eller i mitt fall: kommer att fortsätta vara, den som 
bestämmer i staden och förloraren, alltså du, får dra härifrån och aldrig mera komma 
tillbaka! Är du redo att börja?”
”Nej, vänta, jag är inte alls redo att börja”, stammar Nuna. Hon har aldrig kört ett race 
och plötsligt är det så mycket som står på spel.
”1, 2, 3, kör!” bullrar Fossilo och skjuter iväg. Nuna har ingen aning om vad  
hon ska göra.
Den lilla grupp invånare som kommit för att titta på Nuna börjar heja på henne, även 
om de måste hosta. ”Okej”, säger Nuna. ”Okej okej okej okej, här ska det köras och 
om det ska köras, så ska det vinnas också.” Och så drar hon iväg efter Fossilo, i 
riktning mot Framtiden. 



Nuna kämpar sig fram genom staden. Överallt är det dålig sikt på grund av de mörka 
molnen och avgaserna. Hon ser inte Fossilo någonstans. Har Nuna redan kört om 
honom? Gatorna i staden kröker sig och svänger och är fulla med bilar. Kanske hade 
hon tur med det? I utkanten av staden börjar solens ljus att bryta igenom. En våg av 
energi sköljer över Nuna! Hon kommer ut på en raksträcka och koncentrerar sig på att 
köra så snabbt hon bara kan. ”Det här var kul! Ojoj!”
Solen står på himlen och i fjärran ser hon målet. Men vänta lite, det är något annat där 
också. Något stort som bullrar och dunkar! Och det kommer närmare och närmare!
”Svischhhh” låter det från sidan.
Det är Fossilo! Han låg så långt före Nuna att han nu kommit tillbaka för att skratta åt 
henne. När han kör förbi henne med sin långa, tunga kropp, uppstår en sugande fartvind 
som nästan lyfter upp henne och drar iväg henne!
Hon måste göra allt hon bara kan och ratta som en tokig för att inte åka av vägen.
”Hahahahaha”, tjuter Fossilo och på tillbakavägen kör han återigen förbi henne med ett 
”svischhhh” och lämnar henne bakom sig i ett svart moln av avgaser. 
”Det är bara att ge upp, lilla gumman! Det tjänar ingenting till att försöka göra något åt 
Fossilos urgamla makt!”



Men så lätt ger Nuna inte upp. De mörka molnen blir färre och därmed 
blir det mer solljus och solenergi. I fjärran syns Fossilo och mellan dem 
finns bara en vägsträcka. ”Och en vägsträcka ska aldrig stå i vägen för 
mig!” säger Nuna.
Hon kör snabbare och snabbare och snabbare och Fossilos silhuett 
kommer närmare och närmare. ”Det är bra. Spännande och bra”, tycker 
Nuna. För bra saker är ofta ganska spännande. Åtminstone i början.
Fossilo ser i backspegeln att Nuna bara blir större och större och alltså är 
på väg ifatt honom.
”Men det var då självaste tremiljonerårsfossiltbränsle!” bullrar han. 
Fossilo värmer klimatet och det uppstår en tornado som han kastar 
bakom sig åt Nunas håll. Nuna kör för snabbt för att kunna vika undan 
och fångas av tornadon.
”Nej, inte en tornado!” skriker Nuna.
”Jag rår inte för det”, säger tornadon. ”Jag är bara luft som snurrar runt 
för att det har blivit så varmt här.” 
Nuna flyger runt, runt i luften. Var allting till ingen nytta?



Tornadon förlorar kraft och släpper ner en yr och förvirrad Nuna på vägen. 
När hon öppnar ögonen ser hon tjocka, mörka moln av rök överallt 
omkring sig. Men de här är inte som de i staden.
”Vad är det som har hänt?”
”Jag har hänt!” bullrar Fossilo och blåser eld ur munnen mot skogen på 
vägens bägge sidor. Alla träden brinner.
”Hahahahaha, var är din sol nu?”
Det är sannerligen inte lätt för solstrålarna att tränga igenom den tjocka 
röken från skogsbränderna.
”Du kommer aldrig att besegra mig, fattar du? Aldrig någonsin i hela livet!”
Verkligen inte, tänker Nuna, det är helt omöjligt. Jag är alldeles för liten. 
Hon tittar bakåt och ser staden med de svarta molnen ovanför. Sedan 
tittar hon framför sig och ser röken som Fossilo precis ställt till med.
”Nej”, säger Nuna för sig själv. ”Det kanske är läskigt, men jag kan inte 
vända tillbaka. Jag måste fortsätta. Jag ska vinna det här.”



Hon blundar och kör så fort hon bara kan rakt genom den brinnande 
skogen. Under tiden håller hon nästan på att smälta, men om hon 
stannar kommer hon verkligen att smälta.
”Så där ja.”
Och så fortsätter hon modigt framåt.
Och sedan ser hon plötsligt skogens slut. Ljuset. Solen. Strålarna 
smeker henne över huvudet och hon störtar iväg framåt. Så långt 
framåt att hon till och med åker förbi Fossilo!
Det tunga, illaluktande monstret till maskin trodde att han hade vinsten 
som i en liten ask och står och tar igen sig på vägrenen.
”Aaaaaaaargh!” ropar Fossilo i fjärran. ”Kan solens kraft trolla fram en 
sådan fart? Om jag inte hade sett det med mina egna fossilögon hade 
jag aldrig trott det!”



Nuna kan redan se mållinjen. Tjoho, jag får kämpa på ett litet tag till bara, tänker hon. 
Bakom sig hör hon dunkandet. 
”Hahahahahaha!” 
Fossilo är ännu inte helt och hållet besegrad. Han är kanske stor och tung, men när han 
väl kommit igång kör han snabbare och snabbare och det går nästan inte att få stopp på 
honom.
”Du trodde väl inte att det skulle vara så lätt? Din solkraft är verkligen imponerande och 
jag skulle ljuga om jag sa att jag inte skulle vilja ha ett par solpaneler på min fossilkropp. 
Kanske har jag till och med beställt några att installera efter racet.”
”Jättebra!” Den här gången är det Nuna som avbryter Fossilo. 
”Men en sådan som du är bara en leksak för stora grabbar som jag!”

Nuna tar inte längre åt sig av Fossilos ord och 
skrik och gör allt hon bara kan för att bli först i 
mål. Mållinjen kommer närmare och närmare.
”Jaaaaaa ...”
Men då: *PANG*. Å nej! Nuna har fått punka. 
Hon vinglar fram ytterligare ett stycke innan 
hon helt stannar till.
”Hahahaha!” skrattar Fossilo i fjärran.
”Neeeeej!” utbrister Nuna.
Men det är något med Fossilo också; han 
rullar trögare och trögare och precis när han 
kört om Nuna stannar också han till.
”Öhhh, allt är i sin ordning, måste bara tanka, 
snart är det fixat, lätt som en plätt.”



Mållinjen är bara ett stenkast bort. Fossilo och Nuna når nästan fram. Under en liten 
stund är det tyst. Från alla håll stormar stadens invånare upp på vägen.
”Ja, kära invånare, ta upp slangarna, stoppa ner dem i jorden och pumpa mig full. 
Fossilo ska vinna! Ett litet hinder på väg mot det oundvikliga slutet, där det åter ska visa 
sig att mig är stadens rättmätige härskare!”
Men invånarna är inte alls på väg till Fossilo. De låter honom stå där han står. De lyfter 
upp Nuna och reparerar hennes punkterade däck. De är trötta på Fossilo och hans 
smutsiga påhitt.



Nuna kör med sitt lagade däck över mållinjen till Framtiden, tillsammans 
med alla invånare. Från Framtiden har de en fin utsikt över staden. Vilken 
vacker plats full av kul och intressanta invånare, som alla har sin egen 
historia och sin egen framtid. Nuna ser stolt ut och även Fossilo ser 
plötsligt förundrad ut.
”Wow.”
”Ja, eller hur?”
”Så vackert.”
”Verkligen.”
”Ett fint ställe för dig att göra ditt bästa på.”
”Ja, det är det.”



Mållinjen var inte slutet för Nuna. Uppfinnarna lär sig att ta hand om 
solstrålarnas ändlösa energi allt bättre, steg för steg. Varje år meckar de 
sig vidare. Nuna upptäcker mer och mer allting hon kan göra med solens 
kraft. Ett steg i taget.



Nuna föddes för tjugo år sedan, den första bilen i Holland som gått endast på solenergi. Hon 
utvecklades och byggdes helt och hållet av en grupp studenter vid Delfts tekniska universitet. Sedan 
dess har det hänt en massa saker och den första Nunabilen har fått många systrar. Varje ny syster är 
lite mer innovativ och effektiv. Bland annat har Nuna fått en annan solpanel och en annan form, så att 
hon kan köra snabbare. Under de senaste tjugo åren har vi alla börjat använda oss av solenergi mer 
och mer. Se dig bara omkring på alla tak som har fått solpaneler. Förhoppningsvis finns det många 
fler Nunabilar i framtiden, så att vi kan använda oss av solens kraft ännu mer.
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