PROLOG
Det jeg nå skal fortelle er noen historier som skjedde i en grønn og fredelig dal ikke
så langt herfra. Dalen heter Nafdal og finnes ikke på noen kart i hele verden. Men tro
meg – dalen finnes. Og for hver gang vi snakker om den, finnes den bittelitt mer.

De viktigste personene i historiene skal jeg fortelle litt mer om nå.

La oss starte med NAFFEN. NAFFEN bor i hulen sin på Løveknabben rett
utenfor Nafdal sentrum. Han er bestevenn med Lise og kan løpe fortere,
hoppe lenger og brøle høyere enn noen annen du kjenner. Dessuten er han
en løve i trafikken!

Så har vi Lars. Lars kan alt om biler og har masse verktøy og en stor
og sterk kran. Han er rett og slett en doktor for alle biler som blir
syke på veien. For det kan jo hende at biler plutselig stopper og
ikke får starte igjen, eller kanskje kjører av veien og ikke kommer
opp av grøfta. Lars er alltid hjelpsom for alle som trenger hjelp
– uansett hvem det måtte være.
Lise er bestevenn med NAFFEN. Lise bor sammen med familien sin i et
lite rødt hus i Blindgata 7. Hun elsker å stå på sparkesykkelen sin,
fortelle spøkelseshistorier, bake muffins, lese tegneseriestriper og gjøre
sprell med vennene sine. Hun er veldig flink til å synge, og har sitt eget
musikkstudio i kjelleren hjemme.
Så er det Oskar. Han er Nafdals eneste og beste sykkelmekaniker. Han har fikset
det slik at alle som bor i Nafdal har fått hver sin sykkel, hver sin sykkelhjelm og
hver sin sykkelservice på våren. Da sjekker han bremser, reflekser og lys, og strammer alle skruer og muttere som kan ha løsnet i løpet av vinteren.

Så må vi ikke glemme Arne. Av grunner som bare han kan vite, vil Arne bare bo for
seg selv og gjøre som han selv vil. Han viser seg en gang i blant på den bråkete
trehjulssykkelen sin. Arne er kjent for stort sett å gjøre mye bøll og stikke av etterpå
– gjerne med lommebøker, nøkkelknipper, knapper, truser og hunder – egentlig alt
som kan finnes i jakkelommer og vesker, og hengende på tørkestativ ute.
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