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Mörkret och kylan är här. Förfallna gula, 
röda, svarta blad och snö täcker marken.
Med lysande lampor i nakna träd och 
granar ler vi mot himlen, mot livet och 
väntar på jullov, på att mörka dagar ska 
bli ljusare och längre. Vi väntar på 
ett nytt år och på en ny vår.

Det hörs återigen skole-
levers fotsteg, snack och 
skratt i Backa Röd i den 
nybyggda skolan, Ellen 
Key. Skolan invigdes i 
början av oktober av 
rektorn Karin Hall-
hagen och Patrick 
Gladh, ordförande 
i Norra Hisingens 
stadsdelsnämnd med 
föräldrar och elever 
närvarande.

Made in Backa 
välkomnade den nya 
skolan med skrivkurser, 
föreläsningar, författarbesök 
för flera klasser, festligheter, 
gruppaktiviteter som Backa boys, som 
deltar i teaterlektioner och utbildar sig i 
hur en förening fungerar och hur barnen 
kan planera egna aktiviteter, få makten och 
bidra till mer demokrati i samhället.

Under de senaste månaderna har vi 
ofta varit i Ellen Key och fått lära känna 
världens livliga, kreativa och kraftfulla 
elever som har skrivit berättelser och gjort 

reportage om sin skola. Det är mycket 
som har varit nytt för eleverna, ny miljö, 
nya personal, nya elever som kommer 
från andra skolor eller krigsländer som 

Syrien, Irak, Afghanistan och 
Somalia. Men så länge vi 

möter varandra med 
vänskap, kun-

skap, kärlek och 
förståelse spelar 

det ingen roll 
varifrån vi 
kommer.

Till sist 
vill jag tacka 
lärarna Steve 
Andreas-
son, Josefine 

Otterdahl, 
författarna 

Peter Gissy, 
Aref Farman, 

journalisten 
Fredrick Askerup, 

Ekram Habib och alla 
elever och ungdomar som 

medverkat eller jobbat med detta nr. 
Tillsammans är vi starkare och tryggare!

Jag önskar er all hälsa, glädje och en 
riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Med all kärlek och respekt   
Homeira Tari

Kulturpedagog och författare

”Så länge vi möter varandra
med vänskap, kunskap, kärlek och förståelse 
spelar det ingen roll varifrån vi kommer”
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Läraren Steve Andreasson var med och hälsade besö-
karna välkomna.
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Stadsdelsnämndens ordförande Patrick Gladh klippte 
bandet.

Verksamhetsplaneraren Andreas Forsberg pratade 
med rektorn Karin Hallhagen.

Jessica Eneroth och Elmas Geuc fixade invigningsma-
ten.
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Vi har Varit på den nya skolan, Ellen Key-
skolan i Hisings Backa. Den 28 september 
invigdes skolan och det var jättemycket folk 
som var där. Det började med att rektorn, 
Karin, höll ett tal och sedan förklarade hur 
dagen skulle se ut. Efter det gick alla elever 
till sina klassrum tillsammans med föräldrar 
och lärare. Senare bjöd bamban på mat och 
lite sötsaker.
Vi frågade rektorn hur invigningen hade 
planerats. Hon svarade att barnen fått vara 
med och välja, t ex hur det skulle se ut med 
dekorationerna.  
Hur känns skolan just nu?

Det är stökigt och rörigt just nu på grund 
av att det är rätt nytt och vi inte har lärt 
känna stället än, säger Karin. 

Vi pratade också med andra som jobbar i 
skolan. Bambatanten Jessica Enroth tycker 
att det är mycket som ska göras men det är 
roligt.

– Vi gör all mat från grunden, till och 
med brödet.  

Lisa Olofsson, som är slöjdlärare, tycker 
att det är en fin byggnad och det går en massa 
underbara ungdomar i skolan.

– Men det är lite stökigt nu, men det är ju 

för att allt inte är klart än. 
Vi träffade två politiker, ordföranden i 

Norra Hisingens stadsdelsnämnd, Patrick 
Gladh och ledamoten Bahman Esmailnejad.
Hur involverades ni i detta och varför byggdes en ny 
skola?

– I början tänkte vi bygga om Brudbergs-
skolan men sedan valde vi att bygga en helt 
ny i mitten av allting, nära miljön och nära 
där de flesta bor och det blev i Backa Röd.  
Det hade inte byggts en skola på flera år så 
vi kände att det var på tiden att göra det. 
Att inviga en skola är nog det finaste jag har 
gjort/kommer att göra, säger Patrick. 

Hur kan ni göra skolan bättre?
Att se till så att miljön är bra, man ska 
känna sig välkommen och trygg. Men mest 
av allt att man ska tänka att staden bryr sig 
om en.

Hur är det med att spendera alla pengar? 
Stadsdelen omsätter cirka 2,2 miljarder 
kronor per år. Lite mindre än en tredjedel 
av dessa pengar spenderar vi på skolan. Lite 
mindre än en tredjedel av pengarna går till 
individ- och familjeomsorg samt funktions-
hinderområdet. Det är pengar som går till 
försörjningsstöd, boende med särskilt stöd, 
förebyggande arbete och liknande. Resten 
av pengarna går till förskola, äldreomsorg 
och hemtjänst. Av alla pengar som vi har 
går cirka 2% till kultur och fritidsområdet.frågor

till skolans rektor
Karin Hallhagen
Hur tycker du skolan är? 
– Jag tycker maten är bra, bra lärare, sko-
lan är fin, finns saker att förbättra. 
Är du medveten om att folk inte gillar skolan t ex 
rasterna, mobilförbud?
– Ja, det har jag hört.

Ali Kreidly  Bojan Petric
6 b Ellen keyskolan
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Ellen Keyskolan invigd

Gazmend Sokoli  & Jonathan Berntsson
UNg Helg
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NiclAS lärare, 
idrott & engelska
Niclas larssoN är idrotts- och 
engelskalärare på Ellen Keyskolan. 
2000-2001 åkte han rullskridskor 
runt hela Sverige.

– Det var 220 mil och tog mig 
30 dagar. När jag var uppe i norr 
blev jag jagad av en ren.

Niclas har varit trea i värl-
den i racketlon och var med i 
svenska landslaget. Raketlon är 
racketsportens motsvarighet till 
triathlon och tiokamp. Spelarna 
möter varandra i bordtennis, bad-
minton, squash och tennis. 

Niclas ville bli serietecknare 
innan han blev lärare. Han har 
jobbat på Sinntorpsskolan och 
Kungsladugårdskolan. Främsta 
anledningen till att han ville bli 
engelskalärare också är att han 
har bott i Australien och tycker 
om språket. Han läste också tyska. 
Hans mål är att se en stjärna i alla 
elever. Alla ska känna att de duger.

Emil & Amza 6b

ASTRid
fritidspedagog
astrid Maria JörgeNseN 
är 69 år och har jobbat som 
fritidspedagog i 13 år på Brud-
bergskolan. Nu jobbar hon 
på Ellen Key och går snart på 
pension. Hon tycker att det ro-
ligaste med jobbet är att träffa 
barnen. Hon gillar musik, 
sy, måla och att gå på bio och 
träffa vänner på fritiden. Hon 
tycker att det är roligt att gå till 
jobbet varje dag. 

Nu när hon går på pension 
planerar att syssla med projekt 
som hon inte har hunnit göra 
på grund av arbetet. Hon kom-
mer att sakna sina arbetskam-
rater och barnen men tycker 
ändå att det känns skönt att få 
vara fri och inte behöva tänka 
på jobbet. 

dania Habib
Ellen keyskolan

…fyra som arbetar på Ellen Keyskolan
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Jag har iNterVJuat Edina 
Smajic för att få veta mer om 
hennes yrke som specialpedagog.

Har du varit på Ellen Key innan skolan 
började den  17 Augusti? 

- Ja.
Hu r tycker att skolstarten varit?

- Jag tycker att den har varit 
bra.

Är du nöjd med ditt kontor?
- Ja, jag är väldigt nöjd med  
det.

Vet du när skolan blev färdigbyggd?
- Nej.

Hur är det att jobba som specialpeda-
gog?

- Jag tycker att mitt yrke är 
roligt och spännande. Det är 
också väldigt omväxlande.

När började du som specialpedagog?
- Jag började för tre år sedan.

Varför jobbar du som specialpedagog? 
- Jag gillar mitt arbete och mitt 
uppdrag att hjälpa elever med 
att lyckas i skolan.

Var gillar du att vara när du är i skolan?
- Jag gillar att vara med i klas-
serna, göra saker och hjälpa till 
med olika tester. Jag pratar med 

eleverna, tränar med dem och 
hjälper dem att göra sitt bästa.

Vad är det bästa med ditt jobb?
- Att träffa många olika elever 
varje dag. Eleverna inspirerar 
mig och jag lär mig mycket av 
att prata med eleverna.

Tycker du att de nyanlända barnen har 
det bra här?

- Jag tycker att alla elever på 
skolan får möjligheten att lära 
sig nya saker varje dag. Varje 
elev är duktigare idag än igår. 

Said Hasuna
6b

Specialpedagog: ”Skolstarten har varit bra”
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Vi har intervjuat

4

REBEccA
ungdomshandledare
rebecca cabrera är 31 år och 
arbetar på Backas fritidsgård. 
Hon bor i Gamlestan och tycker 
att hennes jobb är kul. Hon gillar 
ungdomarna och arbetskamra-
terna. Hon arbetade med barn i 
Paraguay förra året, därefter har 
hon jobbat på socialtjänsten.  

– Jag vill jobba med ungdomar 
och har alltid velat göra det.

Hon tycker att det är viktig 
att ungdomarna har en menings-
full fritid och vill hjälpa dem att  
uppfylla sin drömmar.

Rebecca tycker inte att man 
ska införa 16-årsgräns, för alla 
ungdomar behöver ett ställe att 
vara på exempelvis på en fritids-
gård.

Hon är lugn, glad och på fri-
tiden gillar hon att dansa och att 
vara med sina katter.

Gazmend Sokoli
Jonathan Berntsson

UNg Helg

NiKOlA
elevassistent
Nikola ZiVkoVic är en av de 
yngsta som jobbar på Ellen Key-
skolan, han är 21 år. Han tycker 
att ungdomar är framtiden och 
blir glad när eleverna går framåt. 
Han tycker att det är väldigt 
roligt att hjälpa barnen för när vi 
ungdomar blir glada så blir han 
också.
Hur känns det att jobba med folk som är 
flera år äldre?

Det känns jättebra eftersom de 
äldre har en ovärderlig erfaren-
het som vi yngre som nyss kom-
mit in i som arbetslivet saknar.

Kommer du byta jobb i framtiden? I så 
fall varför?

 För att fortsätta jobba med 
detta måste jag utbilda mig. 
Att jobba med människor och 
framför allt unga människor är 
något jag hoppas att jag alltid 
får göra.

Maryam Farjo
Merve Erzurum

6b
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5Var kommer du ifrån? 
Mina föräldrar är födda i 
Etiopien, själv föddes jag 
i Sverige. 

Vilka böcker gillar du? 
Jag tror det måste vara 
Legend av Marie Lu, det 
är en dystopi. 
Vad studerar du till? 
Jag vet inte vad jag vill bli när 
jag blir stor. Men möjlighe-
terna är stora då jag valt att gå 
på naturvetenskaplig linje. 
Varför vill du arbeta för Made in 
Backa? 
Made in Backa spelade en stor 
roll för mig när jag var i er 
ålder. Den lärde mig att tänka 
utanför boxarna och skriva 
dikter, noveller, intervjua. Jag 
fick helt enkelt en ny syn på 
allt. Det Made in Backa gör, 
har betytt och kommer att 
betyda mycket för ungdomar, 
därför tycker jag det är så bra. 
Vad menar du med motivation?
Motivation är det som driver 
oss att bli bra på det vi gör. 
Motivation kan också beskri-
vas som viljan och intresset 
att utföra en handling, eller 
skoluppgift i detta fallet. 

Vilken sport gillar du? 
Jag är inget sportsnille men 
jag gillar badminton.
Har du någon gång skrivit en histo-
ria, i så fall vad handlar den om?
Jag kommer inte ihåg när jag 
sist skrev en historia, men jag 
har nyligen skrivit en novell. 
Novell är en kort berättelse 
med få karaktärer och en 
huvudhändelse. Min novell 
handlar om en man som har 
ångest över något som han 
gjort.
Hur tycker du är att gå i skolan?
Jag tycker det är kul, och 
viktigt. 
Gillar du skriva eller jobba?
Jag gillar både och. Dock så 
handlar det mycket om vilket 
jobb jag ska utföra.  
Vad gillar du minst i skolan?
Jag försöker inte tänka så. 
För då skulle det ämnet bara 

känas jobbigt och tråkigt. Jag 
tycker att inställningen till 
ämnena ska vara jämn så att 
skolan blir så kul och smidig 
som möjligt.
Vad gillar du mest i skolan?
Jag gillar biologi, laboratio-
nerna och kemi. 
Vad är din dröm?
Att lyckas med att bli det jag 
vill bli och att jag ska vara 
stolt för den jag är.
Vad gör du helst på din fritid?
Jag gillar faktiskt att ta det 
lugnt. Skolan gör mig väldigt 
upptagen så en lugn eftermid-
dag med inget att göra är bra.
Vill du bli författare?
Jag vill inte bli författare, men 
jag skulle tycka det vore kul 
att skriva en bok. 

Agjelos och Oskar

Här är henne tips för 
att lyckas i skolan
MaN behöVer motivation för att lyckas med 
något. Motivationen är när man tror att man 
kan och att man har en drivkraft.
Vad händer om vi inte har motivation? Hur påverkas vi 
och vårt självförtroende?

Då tappar vi fokus och börjar hata skolan.
I trean ville jag inte öva på gångertabellen. 

Jag hade alltid ett sätt att komma undan. När 
vi hade prov på gångertabellen i fyran klarade 
jag inte den. Jag hade inte varit motiverad att 
lära mig matte. Men när mitt intresse för matte 
växte så lärde jag mig den, sedan dess har jag 
varit stolt över mig själv.
Hur gör man för att bli mer intresserad?
Det är viktigt att kämp, vara nyfiken och träna 
hemma.
Vad händer om vi använder mobilerna på lektionerna?
Vi blir trötta i ögonen, vi kan inte koncentrera 
oss och vi lär oss ingenting.
När jag pluggar så brukar jag anteckna för att 
inte behöva läsa t ex alla 55 sidorna en gång till. 
Istället läser jag mina anteckningar.
Hur pluggar man så effektivt som möjligt?
När du pluggar hemma är det viktigt att ta 
paus och vila hjärnan för att kunna komma 
ihåg det du har läst. 

Mindmapping är en teknik att anteckna 
där du kombinerar ord och teckningar på ett 
sätt som hjälper hjärnan att komma ihåg det 
du läst.
EKRAMS TipS
• Intressera dig för alla ämnen.
• Var positiv till skolan.
• Ha alltid ett gott självförtroende när du gör 

uppgifterna.
• Lär dig plugga effektivt.
• Anteckna.
• Lär dig jobba under lektionstid.

Vad tycker du om Ellen Keyskolan? 
Kass, jag gillar inte reglerna. 
Om du kunde ändra skolan vad 
skulle du ändra?
Reglerna, jag gillar inte 
reglerna.
Om du kunde göra ett spel vad 
skulle det handla om?
Det skulle vara free room, 
man skulle kunna göra 
allt som i verkligheten t ex 
plocka up ett suddgummi 
och kasta det. 
Vilket är ditt favoritspel?
Det är GTA5 eftersom man 
kan gör olika stunts och 
andra slags saker. 
Vad för slags böcker är du intres-
serad av?
Typ komediböcker och 
mystiska böcker.
Vilken är din favoritbok/böcker?
Jag tycker mest om LasseMa-
ja-böckerna.

Om 
du 

skulle ha en superkraft vad skulle 
det vara och varför? 
Teleportering, för att då kan 
jag vara var jag vill i ett ögon-
blick, som hos mina kusiner.
Har du någon youtube-kanal?
Ja, min kanal heter speady-
rage och jag spelar olika spel 
i den.
Vad har du gjort som du är stolt 
över i Made in Backa? 
Nej, inget jag vet om iallafall.

danis Mysic
6 b
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…fyra som arbetar på Ellen Keyskolan Kul och viktigt
att gå i skolan, tycker Ekram

Det här 
Danis
daNis är 12 år och  bor 
i Hisings Backa. Han 
älskar att  spela TV-spel 
på fritiden. Hans favo-
ritspel är Minecraft.
På fritiden tittar han 
också på Youtube. Hans 
favorit-youtuber är 
Jacksepiteeye.
Danis favoritfärg är  
röd och hans  favorit-
ämne är teknik.Han 
gillar olika prylar, t ex 
robotar och datorer.
Danis favoritfilm är 
Earth to Echo som är 
sc-fi och hans favorit-
sport är judo. Hans 
klubb heter Budo.
Han läser också på friti-
den. Hans favoritbok
är Harry Potter.

Emre isik

Intervju med Emre

Jovana Skandeva

Ekram Habib är 17 år och går på Polhemsgymnasiet. 
Här intervjuas hon av Oskar och Agjelos.
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Namn: Amir Esmaili
Ålder: 16 år
Ursprung: Afghanistan
intressen: Fotboll med vänner, träna på gym, plugga svenska, 
prata med människor & spela Xbox

Hur länge har du bott i Sverige?
Nästan i två år.

Vad tycker du om Sverige?
Sverige är ett bra land, ett nytt land. Man behöver inte jobba 
hela tiden. Här får man stöd när man studerar, CSN hjälper. 
Man kan leva utan problem, bland annat från poliser.

Varför kom du till Sverige?
Jag hade mycket problem i Iran. Jag hade inget ID-kort eller 
pass för att jag är afghan. Jag vill fortsätta skolan och plugga. 
Jag gillar att jobba. 

Vad händer om du blir utvisad och får åka tillbaka till ditt hemland?
Jag har fått uppehållstillstånd men om jag skulle utvisas 
riskerar jag att bli dödad. Jag har aldrig varit i Afghanistan 
som är mitt hemland. Men om jag hade haft ID-kort eller pass 
i Iran så hade det inte varit några problem.

Vad har du för drömmar?
Jag vill bli fotbollsspelare. Min dröm är också att en gång till 
träffa min familj. Jag förlorade dom på vägen hit.

Ajla Radnocic

Ajla
möter
nyanlända
på Backa 
fritidsgård

Namn: Darya Hoseyni
Ålder: 15 år
Ursprung: Afghanistan
intressen: Fotboll, badminton, skriva, cykla, måla & laga mat

Hur länge har du bott i Sverige?
Ett år och tre månader.

Vad tycker du om Sverige?
Sverige är ett fint land. Man kan göra många saker som inte 
går att göra i andra länder, som att bestämma över sig själv, 
ha rättigheter. I Sverige kan jag förverkliga mina drömmar. 
Svenskar är ett folk som respekterar mig.

Varför kom du till Sverige?
Jag ville ha ett liv utan krig och orättvisa. Jag vill inte bli 
dödad. I mitt hemland var det orättvist för kvinnor. Här kan 
jag känna mig trygg och ha det bättre!

Vad händer om du blir utvisad och får åka tillbaka till ditt hemland?
Jag blir dödad. Nu har jag inte längre något hem i mitt hem-
land. I min pappas familj så är de stränga. De vill inte tjejerna 
ska vara fria. De vill att jag ska ha sjal, men jag vill inte bära 
sjal. Om jag åker kan jag bli bortgift med någon som jag inte 
vill gifta mig med.

Vad har du för drömmar?
Jag vill bli läkare och hjälpa människor som behöver hjälp. Jag 
vill stanna i Sverige och inte bli utvisad. Min familj har också 
flyttat hit och jag hoppas att de får stanna och någon dag vill 
jag också bilda en egen familj.

Ajla Radoncic

deN här historieN berättas av 
en kille som är 17 år. Han vill vara 
anonym men ändå få sin histo-
ria berättad. Han kommer från 
Afghanistan och hans intressen är 
att dansa, läsa, sola och vara med 
vänner.

Han tycker att Sverige är ett 
bra land med bra regler och snälla 
människor. 

“Jag har inte flyttat hit för att 

ha kul. Det är kriget och eländet 
som har tvingat mig att lämna 
mitt land i hopp om att få skydd i 
ett annat land. Jag har flyttat hit 
för att leva som en normal män-
niska. Vi är också människor som 
har rätt att leva. Om Afghanistan 
kunde garantera att skydda mig 
och inte riskera mitt liv så hade 
jag inte lämnat mitt land. Åker 
jag tillbaka kommer jag säkert bli 

mördad som min bror. Min familj 
blev dödad i Afghanistan. Jag 
var arresterad av talibaner i åtta 
dagar. Under de åtta dagarna gick 
jag igenom det allra värsta man 
kan tänka sig. Jag blev torterad 
och har massor av ärr på kroppen. 
De tvingade mig att se på när en 
annan människa blev sönderslagen 
och knivhuggen. 

Återigen, jag har inte kommit 

hit för att ha kul. Jag har flyttat hit 
för att överleva. Det är därför jag 
är här. Vi alla är människor. Om 
vi kan ha solidaritet med varandra 
så kommer inga barn dö av hunger, 
leva i krig eller dö i krig. Jorden är 
tillräckligt stor för att alla män-
niskor ska ha plats. Vi behöver bara 
ha ett rent hjärta”

Ajla Radoncic

En väldigt sorglig men sann berättelse om dagens verklighet

FOTON: HOMEIRA TARI
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det kNackar på dörren. Makt 
ekar det... högt i mitt huvud 
och jag känner lukten av bränd 
metall. Ända sedan presidenten 
tog över stan är makt det enda 
som det pratas om. Hans massiva 
robotar tar varenda en som inte 
lyssnar. Jag är en av de 30 levande 
kvar, åtminstone  är det vad som 
sägs. Mitt namn är Sam Wayne 
och jag försöker hitta de levande 
som finns kvar.

Min dotter blev tagen av en 
av robotarna. De blev hackade. 
Hon är det finaste jag har. Hon 
heter Clara. Allt började när 
hon var nio år. Presidenten hade 
sagt att han skulle förbättra 
världen med robotar. En stormig 
natt knackade det på dörren. 
Fem robotar tog tag i mig. Jag 
slog sönder en och den började 
brinna, men innan jag visste 
ordet av tog de min dotter. Jag 
sprang efter henne. De var redan 
i flygplanet med Clara. 

Det kom en sändning på TV 
att det var slut och att vi borde 
åka till presidenten och ge upp. 
I det ögonblicket förstod jag att 
det var krig. 

När det hade gått tre år sedan 
de tog min dotter gav jag mig av. 
Mitt första steg ute: allt var för-
stört! Jag såg bara sand, förstörda 
hus, lägenheter och till och med 
robotar. De har varit här, män-
niskorna, alla. Man ser det på 
fotspåren och alla sönderdelade 
robotdelar såklart.

Presidenten hade rätt. Han har 
mer makt än någon annan. Det 
är dags. Jag började gå. Jag kom 
till en mataffär med godis och 

För läNge sedan fanns 
det två bröder, Sans och 
Jack. En dag när de var ute 
med sin mamma, Clara, 
kom plötsligt en bil och 
körde på henne. Clara 
sade till Sans och Jack att 
komma närmare och hon 
sa: Om ni någonsin ser 
killen som körde så vill jag 
att ni ska…

Hon slutade att prata. 
Sans ringde ambulansen. 
Clara fördes till sjukhuset. 
Sans och Jack väntade 
många timmar på ett svar 

Hämden
om hon var död eller om 
hon levde. Då kom en dam 
som sa att Clara inte kom-
mer att klara sig. Sans och 
Jack började gråta. 

– Såg du nummerplåten 
på bilen, frågade Sans. 

– Ja, varför undrar du? 
– Du ska få se svarar 

Sans.
Sans och Jack gick hem. 

Sans sprang så snabbt han 
kunde till sin dator. 

– Vad var numret på 
plåten?

– AFZ 420, svarade 
Jack.

Sans gick in på en sida 

där man kan hitta bilen 
man letar efter om man 
har registreringsnumret. 
Efter ett par minuter hit-
tade han bilen och var den 
fanns. 

–Starta bilen, sa han till 
Jack och så gick han till 
sitt rum och tog fam en 
låda som ingen hade sett 
förr. I lådan fanns det en 
pistol!

– Varför har du en 
pistol? undrade Jack.

– Gå till bilen! Jag kom-
mer, svarade Sans.

Jack sprang till bilen. 
Sans hoppade in och sa 
vart de skulle. Efter ett par 

minuter sa Sans åt honom 
att stanna vid ett hus.  
Sans sprang till dörren 
men den var låst. Han gick 
till fönstret. Det var öppet. 

– Stanna här, sa han till 
Jack.

Jack stannade. Han 
kunde höra att Sans för-
sökte hitta mannen. Efter 
ett par minuter hörde han 
röster.

– Varför... varför dödade 
du henne?

– Jag var på fest och blev 
full. Förlåt, förlåt...!! 

– Det är försent för att 
säga förlåt, sa Sans och 
sköt. 

Han sprang 
till Jack och 
sa åt honom att 
köra så snabbt 
han kan. Jack 
körde till ett ställe 
som ingen visste om. Jack 
frågade Sans vad som 
hände och varför han 
skulle köra så snabbt. Sans 
sa att mannen var död. 

– Du vet att du måste 
leva med blod på dina 
händer, sa Jack.

– Men det är det värt, 
svarade Sans.

Flamur Arifaj

PUSH
AKTIVERING

AVAKTIVERING

STANDBY

ERROR!

Magic Effect Activator

kostymer. Jag gick in och såg att 
det bara fanns kvar lakritschok-
ladbollar och en lapp på marken. 
Det stod en kod: 69F3A. Då 
kom jag på att de måste ha nå-
gonstans att gömma sig. Jag tog 
all mat och dricka och gav mig 
av. Lakritsen var gammal. Jag 
tog på mig en kvinnlig Indiana 
Jones-dräkt. Den var gammal 
och lite sönder och luktade 
konstigt. Men den  var bättre än 
kläderna jag hade på mig. 

Jag gick ut. Plötsligt såg jag 
en man som hade gripits av en 
superrobot. Jag tog en Harley 
Quinn-klubba i affären och 
sprang mot dem. Mina ben 
värkte. Det var dåligt med syre 
ute också. Jag slog sönder den 
ena roboten efter den andra. 
Sedan tog jag killen och örfilade 
honom så att han skulle vakna. 
Han vaknade med ett skrik:

– Vad håller du på med?
– Jag räddar ditt liv, sa jag.
– Ok, men tack då. Jag heter 

Jack och du är…?
– Sam Wayne. Vet du vad 

detta är för något? Jag tog upp 
kortet med koden och stoppade i 
mig en lakritschokladboll.

– Ja, det är koden för källan. 
Du vet, där vi gömmer oss, sa 
Jack!

– Vi måste dit.
Jag tyckte att lakritsen sma-

kade segt och beskt.
– Nu går vi! sa jag bestämt.
– Ok, om jag får en choklad.
– Visst. Här. Jag gav honom 

den minsta jag hade. 
Vi började gå. Vi såg robotar 

som hade börjat samla sig och 
leta efter något. Vi sprang bort 
från dem. Vi gick vidare. Vi var 
nära, mycket nära. 

Nu är vi är framme, sa Jack. 
Det var ett berg framför oss. 

Han knackade på berget och 
sade ”69F3A”. Berget öppnades 
och vi gick in. Alla flämtade. 

De såg Jack och sa att robotarna 
letade efter en flicka vid namn 
Clara Wayne. Jag ramlade om-
kull. Allt blev svart.

Jag vaknade efter 30 minuter. 
Min dotter är ute i det farliga!

– Jag måste gå! sa jag.
– Vi måste gå! Jag är trött på 

att gömma mig för världen, sa 
Jack.

Alla började gå mot presiden-
tens högkvarter. Jag börjar må 
dåligt av syret. Allt var förstört. 
Även min favoritrestaurang 
som vi gick förbi. Jag brukade 
äta grillad kyckling där med 
Clara. Den var krispig, saftig 
och mycket god. Jag var hungrig. 
Lakritsbollarna var slut. Det 
gjorde ont i magen.

– Vi är framme, sa Jack.
Det var ett stort lyxhus. Vi 

gick enkelt in. Vi delade på oss. 
Vi gick till salen där robotarna 
var. Det fanns en knapp, där 
det stod ”avaktivering”. Jag gick 
fram dit. Tryckte på knappen 
och allt blev normalt. Det där 
om att Clara var fri ute var inte 
sant. Alla var i en grupp hos pre-
sidenten. Detta var ett test. Allt 
förstört, alla hus var verkligen 
hologram.

Mardrömmen är slut. Vem vet 
vad makt kan göra? Tre år senare 
är allt normalt. Jag, Jack och 
Clara bor ihop. Vi mår bättre än 
någonsin.

lina corluka

Maktkamp

Berättelser BAC A
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Plötsligt gick brandlarmet igång mitt under 
skolprovet. Alla skulle gå ut till stora parke-
ringen. Cirka 20 minuter senare hade polisen 
och ambulansen kommit fram. Efter några 
minuter fick vi reda på att en elev hade blivit 
svårt skadad och att en lärare hade avlidit. Alla 
fick gå hem medan polisen redde ut vad som 
hade hänt. Innan Yosef och Lisa gick hem gick 
de fram till polisen och frågade om de hade 
tagit reda på något.

– Det var tre ungdomar som hade fyrver-
kerier och tänkte spränga dom eller så var det 
några äldre som hatar någon vuxen här på 
skolan, svarade polisen.

Yosef och Lisa ville såklart lösa fallet. De 
gick till polismästaren Lars som de kände och 
frågade om de fick hjälpa till.

–Okej, men då får ni vara väldigt försiktiga, 
detta är ett stort fall.

Yosef och Lisa gick inte hem direkt utan 
gick till stugan utanför Yosefs hus och anteck-
nade vad polisen sagt. När de var klara gick de 
till skolan och tittade om de kunde få några 
ledtrådar. De såg brandmännen och gick fram 
och frågade om de hade hittat något.

– Det var inga fyrverkerier som orsakade 
branden. Det var en bomb, sa brandchefen.

Yosef tog fram anteckningarna och suddade 
bort ”fyrverkerier”. 

Yosef och Lisa gick till polisstationen för att 
prata med polismästaren. När de kom fram såg 
de honom tillsammans med tre personer. Lars 
var alldeles röd i 

ansiktet. Lisa frågade vad som hade hänt.
– De har fått hotbrev.
– Vilka då, frågade Yosef och Lisa samtidigt.
– Banken. Bankdirektören och några andra 

är här just nu.
– Vad står det i brevet, frågade Yosef.
– Ikväll smäller det i banken.
Men nu är det bara massa poliser vid ban-

ken.
PANG! PANG! 
Plötsligt är det skottlossning utanför polis-

stationen. Fyra poliser rusar ut. 
–Ni två stannar här, säger polismästaren.
Lisa och Yosef sprang till fönstret och tittade 

ut. Polismästaren tog fram sin radio och skrek:
 – Förstärkning! Förstärkning!
Polisen använde pepparspray mot tjuvarna, 

så de kunde inte se, det sved i deras ögon. Så 
polisen tog fast tre av tjuvarna. De var fler men 
några lyckades fly.

Polisen skulle förhöra de gripna, en och en. 
Polismästaren hämtade Yosef och Lisa från sitt 
kontor och de följde med honom till förhörs-
rummet.

– Varför gör ni såhär? frågade polismästaren.
– Jo, vi vill ta över staden och ha all makt, 

svarade tjuven.
– Varför, frågade Yosef.
– Bry dig inte, svarade tjuven.
– Hur många är ni, frågade Lisa.
– Det säger jag inte.

– Ni kommer få 20 års fängelse. Berätta nu! 
sa polismästaren ilsket!

– Okej... ta det lugnt.
– Säg då! 
– De är åtta personer och deras kontor är på 

Forsegatan 24. De planerar något ikväll, skrek 
tjuven.

–Tack! 
–Oopps... sa jag sa för mycket nu...
– Du får ta resten i domstolen, sa polismäs-

taren bestämt.
–Va?! sa tjuven.
Polismästaren sa till sina kollegor att det var 

dags att dra. De undrar vart de ska. Efter ett 
tag så får dom reda på det, Forsgatan 24.

– Varför ska vi dit? undrar Lasse, en av 
poliserna.

 – För att tjuvarna har sitt kontor där. Okej, 
bra då åker vi, sa polismästaren.

– Men vad ska vi göra? frågade Lisa.
– Jag vill att ni ska åka med mig. Men sätt 

er inte själva i fara. Håll bara utkik och kolla. 
Glöm inte det är riktigt farligt där på Forsga-
tan 24, sa polismästaren.

–Okej, sa Yosef.
När alla sitter i bilen på vägen till Forsgatan 

hörde de via radion att polisstationen hade 
bombats och att brandmännen var där för att 
släcka branden.

– Ska vi åka tillbaka? undrade Yosef.
 –Nej, vi ska klara detta fallet först. 
– Vänta, sa Yosef. Jag måste anteckna.
– Okej, sa polismästaren men jag skickar in 

spaningsgruppen. Ni stannar i bilen det är för 
er egna säkerhet. 

– Men, sa Lisa, vi måste få reda på allt som 
händer där inne!

-Okej, svarar polismästaren, och så gick 
poliserna in. 

– Det är en stor byggnad, sa Lisa. 
– Ja.
I samma stund exploderade byggnaden. Lisa 

och Yosef blev först rädda men sedan höll de 
utkik för att se om någon skulle komma ut. 
Plötsligt gick radion igång i polisbilen. ”För-
stärkning! Förstärkning! Rån på banken!

–Borde vi gå in i byggnaden, undrade Yosef. 
–Vahh??! sa Lisa, är du dum?!
– Nej, men vi borde ringa till ambulansen 

och brandkåren. 
– Och gå in och titta om någon är skadad, 

sa Lisa.
Yosef och Lisa står tätt ihop och ringer 112. 
– Hallå. 
– Hallå! Jag vill att en ambulans och brand-

bil kommer, sa Lisa. 
–Var är ni? 
– Foresgatan 24.
– Okej vi kommer så fort vi kan. 
– Bra! 

Berättelser

Terroristerna

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
STORgÖTEbORg
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–Nu går vi in, sa Yosef.
– Okej.
När de skulle gå in i byggnaden kom en 

gubbe vandrande och frågade: 
– Vad fan håller ni på med?
Han trodde att det var Lisa och Yosef som 

satt eld på byggnaden. Men de förklarade vad 
som hade hänt. 

– Aha, svarade gubben. 
Lisa tänkte efter och sa: 
– Vi borde vänta på brandmännen. Tänk 

om vi går in och inte kommer ut. 
– Vi klarar oss, sa Yosef. 
De gick in tillsammans med gubben och såg 

polismästaren hjälpa skadade. Gubben hjälpte 
till med att bära ut dem. Lisa och Yosef letade 
efter fler överlevande.

En kort stund senare hittade de överle-
vande. Flera var skadade och några var ganska 
oskadda men kunde inte hitta ut. Yosef och 
Lisa hjälpte dem ut. 

Brandkåren och ambulansen hade kommit. 
Brandmännen släckte branden och ambulan-
sen körde tillbaka polismästaren och några 
andra till sjukhuset. Yosef och Lisa följde med 
till sjukhuset. När de satt i ambulansen pas-
sade Yosef på att fråga polismästaren.

 – Såg du någon där inne? 
– Ja.
– Vem? 
– Några från den där gruppen. Direkt när 

jag skrek sprang de. Vi sprang efter men då 
hade dom stängt in oss. Och då small bomben.

– Aha, sa Yosef. 
– Men de verkar lite som dom visste att vi 

var på väg ut, sa Lisa.
– Ja, sa polismästaren. De visste.
Yosef och Lisa funderade. Tänk om de fick 

veta av någon från insidan, någon som är polis.
– Men vem? sa Lisa. 
– Jag vet, sa Yosef plötsligt.
– Vem?! frågade Lisa och polismästaren i 

mun på varandra. 
– Får ni veta snart, sa Yosef och log. 
– Varför inte nu? 
– Det sitter två läkare här. 
–Okej, sa Lisa.
När de hade kommit till sjukhuset gick 

polismästaren, Lisa och Yosef in i ett rum och 
började prata. Då sa Yosef att det var Nicklas 
Björn. 

–Hur vet du det? frågar Lisa. 
– Jag såg honom gå medan du pratade med 

polismästaren. Jag följde efter och försökte att 
höra något men kunde inte.

– Vi borde gå och spionera på honom sa Lisa. 
Men får vi det?

– Ja, självklart, sa polismästaren.
– Bra, vi klarar oss, sa Yosef.

– Men vet du var han är, undrar Lisa, jag 
ringer honom.

–Var han med när ni gick till byggnaden? 
frågade Yosef.

– Nej, sa polismästaren.
– Då är det klart att det är han, kontakta 

honom, sa Lisa.
– Okej svarade polismästaren bestämt.
”Hallå? Hallå? Nicklas Björn var är du? 
– Jag är på polisstationen, svarade Nicklas.
–Hej då polismästaren, sa Lisa och Yosef.
De gick därifrån för att spana på polissta-

tionen.
– Nu går Nicklas, sa Lisa.
– Vi går efter, sa Yosef.
Lisa och Yosef följde efter Nicklas. Efter 

ett tag var de framme vid en liten stuga nära 
Forsegatan 24. När Nicklas gick in sprang Lisa 
och Yosef runt hörnet och tittade in. De kunde 
se hur Nicklas planerade sitt nästa steg.

– Där ligger pengarna, sa Yosef.
– Var?
– Där vid kassaskåpet.
– Ja, nu ser jag, sa Lisa
– Vi måste titta på deras planering, sa Yosef.
– Jag ser allt, sa Lisa.
– Ge mig kikaren!
Yosef kikar och ser vad som står på pappret, 

det står ”poliserna nästa kl 11.00”. 
– Vi måste varna dem, sa Yosef bestämt. 
De sprang till sjukhuset och letade efter 

polismästaren, men de hittade honom inte.
De frågar en läkare.
– Han gick till polisstationen för att han 

behövde jobba, svarade hon.
 – Tack! sa Lisa och Yosef och sprang iväg 

mot polisstationen.
Där såg de att polismästaren var mycket 

trött och deprimerad. De berättade allt för 
honom.

Därefter beslutade polismästaren att de 
skulle gå hem och vila.

– Ni har gjort ett bra jobb. Vi träffas imor-
gon klockan 9.

När Yosef kom hem var han jättetrött. 
Klockan var 22.32 så han gick och lade sig 
direkt.

Nästa morgon när Yosef vaknade var han 
jättepigg och sugen på att lösa fallet.

Efter någon timme var han på väg till stu-
gan. Lisa var också på väg dit.

– Hej! sa Lisa.
– Hej! svarade Yosef glatt.
De gick till polisstationen för att planera. På 

väg dit såg de Nicklas. De följde efter honom 
till stugan.

Mohammed Abdi
fortsättning följer

Berättelser

Terroristerna

Konsertkvällen
Jag koM till min villa som är värd 20 
miljoner dollar och ligger i New York. På 
kvällen var jag på min sexårige sons kon-
sert. 15 miljoner biljetter var sålda, han är 
swag! Konserten var  jättebra, alla älskade 
min sons musik. Efter konserten tog jag 
med mig honom till en fin restaurang. Vi 
åt, umgicks och hade roligt. Vi gick även på 
bio. Jag och min son bestämde oss för att 
åka till villan i Los Angeles. När han hade 
somnat hade jag  jättetråkigt så jag bjöd 
hem alla mina vänner till en stor fest.

darin Redha
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Författardrömmen
Jag dröMMer om att få bli författare.När 
jag vaknar som författare en morgon blir 
jag så himla glad. Jag blir glad för att jag ska 
skriva en bok om djur för 3- åringar. Jag 
hoppas att alla lär sig läsa, för det är en sån 
underbar känsla.

iriz Balazsi

Skrivläraren
Vi satt tysta i klassrummet. Plötsligt 
kom en lång man med glasögon och krokig 
näsa. Han skrev böcker i form av berät-
telser. Först kändes det svårt.  Efter ett 
tag började vi skriva om vad vi ska bli och 
sedan skrev vi dikter. Han var hos oss flera 
gånger men så gick han hem.

Nadja Söderberg 5A
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Killar bråkar 
varje dag
VarJe dag i skolan bråkar 
några killar. Några bråkar om 
fotbollsplanen, andra bråkar 
och säger fula ord. Detta händer 
för att fotbollsplanen är för 
liten, vi behöver en större. Både 
killar och tjejer gillar att spela 
fotboll. Det saknas också leksa-
ker och basketplan. Vi försöker 
att det inte ska bli mer bråk.

Agjelos Hatillari
 

Viktor
och tjuven
eN PoJke som heter Viktor ska 
köpa socker på Netto. Plötsligt 
kommer en tjuv. Viktor blir 
rädd! Tjuven går till kassan. 
Han säger: ge mig pengarna! 
Viktor ringer polisen. Det är en 
tjuv här, säger han. 
Jag kommer, säger polisen. 
Tjuven blir rädd och springer 
iväg med pengarna. Stopp! 
säger superhjälten. Superhjälten 
lämnar tjuven till polisen. 
En snäll man ser att Viktor är 
rädd. Han ringer till ambulan-
sen. Ambulansen kommer och 
Viktor får åka till sjukhuset.

Hamza Alkoutli
6A Ellen keyskolan  

Jag kan bli 
statsminister
Jag satt i köket och drack 
O’boy och tänkte på vad min 
fröken hade frågat oss. Hon 
frågade vad vi vill bli när vi blir 
stora. Alla hade så bra idéer. 
Vissa vill bli doktor, arkeolog, 
lärare och mycket mer. Där satt 
jag och visste inte någonting 
om jobb. Först tänkte jag att jag 
kan bli doktor men på grund av 
blodfobi skulle det inte gå. Jag 
vill verkligen inte bli arkeolog 
heller! Då kom jag på något. Jag 
kan ju bli statsminister! Jag är 
bra som ledare och jag skulle 
göra så att allt ekologiskt  kostar 
mindre så att folk köper mer 
ekologiskt. Jag skulle se till att 
alla flyktingar får mat, vat-
ten och sovplats. Och att alla 
bensinbilar byts ut mot elbilar! 
Så skulle jag göra de första två 
månaderna, men det är bara 
några idéer.

Anesa Jasarovic

haN Var 8 år och hette Moha-
madi och skulle börja i 2A i den 
nya skolan. Han kom från Syrien.

”Ring...ring…!”
Det är något konstigt, varför 

tittar alla på mig? tänkte Moha-
madi den första skoldagen.

– Hej! Välkommen till skolan, 
jag heter Louice.

Det dröjde ett litet tag innan 
Mohamadi svarade.

– Hej..
– Du är nog den nya killen, 

eller hur?
– Ja.
– Kom in, häng av dina kläder 

så visar jag dig runt.
Mohamadi hängde av sig sina 

kläder och följde efter Louice. 
Hon pratade och visade klassrum-
men och gården.

– Oj! Nu blir jag sen till min 
rast och du med. Hejdå, vi ses 
senare! sa Louice plötsligt.

Mohamadi klädde på sig och 
gick ut. Då såg han att de flesta 
barnen hade samlats i en ring på 
skolgården och skrek en massa 

fula och elaka ord.
– Slå ner den där idioten!
– Du borde dö, försvinn!
Mohamadi gick närmare och 

såg vad som hände. Det var en li-
ten pojke i Mohamadis ålder som  
blev slagen av killar som omringat 
honom. Mohamadi gick fram och 
sa åt dem.

– Hallå! Låt honom vara!
Det blev tyst i några sekunder. 

Killen som blev slagen reste sig 
upp, han som slagit honom vände 
sig mot Mohamadi och såg arg ut, 
väldigt arg!

– Och vad vill du då?
– Låt honom vara! Bara för att 

du går i sexan betyder det inte att 
du kan slå och mobba folk!

Läraren, som hade hört att det 
var bråk, kom ut.

– Vad är det som pågår?
– De stora killarna mobbar 

och slår den här killen.
– Ni killar – rektorns kontor!
– Men..Men…
– NU!
– Okej...
– Vad heter du? frågade Moha-

madi den mobbade killen.
– Ali.
– Fint namn du har.
– Tack! Vad heter du då?
– Mohamadi.
Sedan den dagen vågade ingen 

mobba någon, i alla fall inte Ali 
och Mohamadi.

Jasmine didari

Mohamadi
räddar
situationen!

det Var eN en gång en pojke som hade svårt att få 
vänner. Alla tyckte att han var märklig. Han gick ut på 
nätterna och i fullmåne förvandlades han till en varg. 

På nyheterna rapporterade de att kameror i skogen 
hade fångat en stor best i skuggorna. Men det enda man 
såg var lysande ögon och päls. 

Nästa dag i skolan frågade kompisarna 
honom om han sett på nyheterna. 
Pojken sa nej. Barnen berättade för 
honom vad de sett på nyheterna. 

Pojken fick snabbt en idé 
ochsprang därifrån. Märkligt, 
tyckte kompisarna.

På lunchen satt pojken en-
sam. Det var kycklingklub-
bor och revbensspjäll. Pojken 
vräkte i sig tio portioner. 
De andra tittade på honom med 
äcklade miner och viskade. Men det fanns en 
tjej som tyckte det var naturligt. Hon följde efter honom 
och skrev upp vad han gjorde i en anteckningsbok. Han 
var nära att se henne men hon lyckades med skutt hoppa 
till ett hörn där hon gömde sig och andades med djupa 
andetag.

På natten när alla sov hörde hon märkliga ljud. Hon 
gick och tittade vad det var. När hon kom in i rummet 
där ljudet hördes var det såg hon trasiga kläder och ett 
krossat fönster. Hon tänkte efter och kom på att det 

Vargpojken

var den 
märkliga 

killens rum. 
Hon såg fotspår 

som ledde in i 
skogen. Hon kände 

att något tittade 
på henne och hon 

hörde ett prasslande 
ljud. Hon mötte en tyst 

blick och såg att det var 
den märkliga pojken. Han 

sprang iväg och flickan följde 
efter.

– Håll dig undan! Du 
har inget med det här att 
göra, sa pojken.

– Vem är du?
– Det behöver inte du veta.
– Jag bryr mig inte. Jag ska följa efter dig 

tills du ändrar dig.
– Gillar du djur?
– Ja typ... men inte ett sådant som du är.
– Hej inte schysst! Jag är i alla fall snab-

bare än tvåbenta djur, sa han.
– HAHA! Ja.

Awa och Filip
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det Var eN lördag eftermiddag och jag satt i 
mitt rum och tittade på youtube. Jag satt i min 
egna lilla värld och tittade på spelvideos när jag 
hörde att någon bankade hårt på min dörr. Jag 
tog av mig mina hörlurar och skyndade mig till 
dörren. Jag låste upp och öppnade.

Det var pappa. Han kollade på mig med 
glädje i ögonen.

– Hallå, varför bankade du på dörren?
– Jag trodde att du var skadad eller något, 

svarade pappa. 
Jag tänkte fråga varför, men precis då fortsatte 
han:

– Först skrek du på någon och sedan öpp-
nade du inte när jag knackade.

Jag orkade inte ta diskussionen om att jag 
skriker när jag kollar på dom som spelar, så jag 
gick för att hämta vatten. När jag skulle gå in i 
köket hörde jag ordet ”makt” ifrån TV:n i var-
dagsrummet. Vi pratade ju om det i skolan så 
jag gick dit. Det skadar inte att lyssna, tänkte 
jag. Jag hörde att två  personer vill ha makt. Jag 
såg att en hade övertaget och jag kände igen 
honom. Han är känd och har mycket pengar. 
Men den andra... Jag tror inte att jag har sett 
henne förut.

– Mika? Mikaela? Hörde jag min pappa 
ropa. Jag tittade på honom med en undrande 
blick. 

– Vad är det? frågade pappa. 
Pappa kom till mig och la sin hand på min 

axel.
– Rör mig inte, mumlade jag medan jag 

backade.
Jag såg att pappa inte ville göra en stor sak 

av det. 
– Pratade inte ni om makt i skolan?
– Jo, men… Var det enda jag hann säga 

innan pappa pekade mot TV:n och sa:
– Detta handlar om makt. 
Jag tittade mot TV:n och såg mannen. Han 

skrattade lite och sa ”Hej, jag heter Jeff Karls-
son. Jag vill bli president.”

 Han snackade om att han skulle göra allt 
bättre men man märkte att han inte menade 
det. 

I mitt huvud sa han: ”Jag är rikare än ni och 
nu ska jag bestämma över er.”

Sedan kom en lite vanligare person. Jag 
trodde hon skulle presentera nästa person 
men.. det var den andra kandidaten. Hon var 
inte som Jeff. Jeff hade fina dyra kläder och två 
guldtänder. Men hon var helt normal. Men 
hon såg ut som en kille. Kort hår och ”killklä-
der”, men namnet var mer som ett tjejnamn. 
Hon sa:

”Hej, jag heter Lexia Hemmings”
Hon ville t ex att alla skulle få vara som de 

vill. Det sista hon sa fastnade i mitt huvud: 
”Språk är makt”. Man märkte att hon menade 
det.

Medan Jeff han... han var inte snäll. Jag 
kollade på pappa
och såg att han inte gilladr den
där tjejen Lexia Hemmings.
Men han gillade Jeff! Jag vill inte att Jeff ska 

bestämma och som många vet så kan inte jag 
vara tyst om jag tycker något. 

– Va! Gillar du Jeff? skrek jag.
– Pappa tittade på mig förvånat.
– Ja, såklart, sa han lugnt. 
Jag vet att pappa inte skriker ofta så jag 

lugnade ner mig.
– Hur kan du gilla Jeff?
Pappa satte sig tungt ner i soffan och sa:
– 1. Han är bra. 2. Bry dig inte, du kan ändå 

inte rösta och jag har mina egna åsikter.
– Jag vet att jag inte får rösta men... jag vill.
Jag berättade för pappa vad jag tyckte och 

tänkte men han ändrade sig inte.
En vecka senare när jag och pappa gick på 

stan såg jag på en TV att de skulle säga vem 
som vunnit valet. Det var en stor folkmassa 
framför TV:n. Jag stod ganska långt fram och 
blev lite knuffad då och då. Spänningen låg i 
luften när de räknade ner på TV:n.

”Tre...två...ett...noll:
…Vinnare är... 
JeFF KARLSSON!”

Jag blev inte glad och jag hörde några andra 
som buade. Men många var lyckliga. När jag 
kom hem var pappa jätteglad. Men inom mig 
visste jag att han skulle ångra sig.

En månad senare var det kaos. Jag vet inte 
hur det blev så men nu var det så. Massor av 
demonstrationståg gick ute på gatorna, många 
förstörde och många slutade att jobba för Jeff.

En gång när jag satt hemma kom pappa in i 
mitt rum och sa:

– Packa en resväska med det viktigaste. 
Jag undrade vad som hände och pappa 

märkte det.
– Vi ska flytta. Det går inte att bo i detta 

kaoset. 
– Vad händer med resten av sakerna? 

frågade jag.

Berättelser BAC A

Pappa svarade att jag inte behövde oroa mig 
för vi skulle flytta hit igen. Vi skulle bo i hans 
jobbarkompis hus i 6 månader. Jag packade det 
viktigaste i resväskan och så åkte vi.

Dagarna gick. Det var mycket bättre på den 
nya platsen och pappa erkände att jag hade 
haft rätt. Jag satt i soffan och tittade på TV när 
programmet avbröts och ersattes med nyheter. 

“Jeff Karlsson har hoppat av som president”, 
sa reporten glatt. Jag ropade på pappa och han 
kom instormande i vardagsrummet. Jag ryste 
till av vindpusten som blev och han fnissade 
lite. Sedan frågade vad jag ville. 

– Jeff har hoppat av som president och 
Lexia har börjat, sa jag.

Pappa blev glad och hämtade min resväska.
– Packa dina saker så åker vi hem!
Jag packade och slängde in väskan i bilen. 

Vi var på väg hem och det var lugnt och fint.
Pappa stannade bilen och vi hoppade ut och 

tog våra saker. Allt var mycket bättre nu när 
Lexia Hemmings var president. Det var tur att 
pappas jobbarkompis bodde på landet, tänkte 
jag för mig själv. För i stan var det kaos, över 
hela Sverige. Men nu är dom flesta nöjda och 
mycket är förändrat. På ett bra sätt.

Jag la mig i sängen, tittade upp i taket och 
tänkte: Våld, pengar och egoism har inte lika 
stor makt som språk. Man kan faktiskt prata 
och göra saker jättebra, om man är smart. Jag 
tänkte på första gången de pratade om makt 
i skolan. Då sa de att språk är makt. Kanske 
lärde sig Lexia det i skolan också. Vem vet... 
vem vet? Det viktiga är att hon är president nu. 
Tycker jag i alla fall.

Mikaela Malmström
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t-14? t-14? ropar ledaren.
Som vanligt är jag sen. Jag 

springer genom korridoren det 
snabbaste jag kan. Jag kommer 
andfådd fram till samlingsrum-
met. Alla stirrar på mig.

– T-14 här, säger jag och ställer 
mig med rak rygg.

– T-14, samla ett lag och 
kom på en plan för attack, säger 
ledaren.

– Ja sir.
Alla går ut ur samlingsrummet 

efter ett tag. Jag är T-14 men mitt 
riktiga namn är Angie Kenobi. 
Jag är med i en rebellgrupp som är 
emot inqusitorn som har makten. 
Inqusitorn använder den på fel 
sätt. Han är trots allt ond. 

– T-601, H-40 och T-48 ta 
med några män. Ni är i mitt lag 
nu, meddelar jag i radion. 

Dörren till mitt rum öppnas. 
Jag packar ner min ljussabel, lite 
mat och min hjälm. Mer behöver 
jag inte vad jag vet, just nu. Jag går 
ut och lägger in allt i mitt plan.

När åker vi T-14? Hörs det på 
radion.

– Ikväll, meddelar jag.

 Jag går in i mitt rum. Sätter 
mig på sängen och börjar medi-
tera. Jag ser bilder i mitt huvud. 
Saker som kommer att hända. 
Jag behöver veta allt. Efter några 
timmar hörs ett meddelande i 
högtalaren: Lunch serveras!

Jag känner mig hungrig så jag 
går. Resten av dagen går och det 
blir dags att åka. Alla som ska åka 
möts i hangaren. 

– Må kraften vara med dig, 
säger en röst.

 Jag vänder mig om, men ingen 
är där. Vi ger oss iväg. Jag får 
massa ”Lycka till och må kraften 
vara med dig”. Jag går på mitt plan 
och startar.

– T-14, redo att starta, med-
delar jag i högtalaren.

Vi lyfter och åker iväg. Vi kom-
mer ut i rymden. 

– Sätt på hyperfart, meddelar 
jag. 

Jag trycker på några knap-
par och slår på hyperfarten. En 
resa till allt fruktansvärt. Till all 
orättvisa. Jag lutar mig bakåt och 
försöker tänka på en god tid. Men 
gamla minnen tar tag i mig. Till 

den dagen då... jag vill inte tänka 
mer. Vill inte komma ihåg.

Så är vi framme vid Naboa, 
planeten som en gång var fridfull. 
Vi landar en bit utanför huvudsta-
den. Jag sätter på mig hjälmen och 
tar  med ljussabeln. Jag går ut ur 
planet och ser att alla är klara. 

– Vad har du för plan? frågar 
en av soldaterna.

– Kom här, säger jag.
Jag berättar om min plan. Se-

dan förbereder vi oss för attack.
En trumpet hörs. Attacken har 

börjat. Man hör skrik och pistoler 
som avlossas. Jag själv har några 
män som smyger i gränderna. Jag 
stannar. Rakt framför oss finns 
vanliga människor som bor i sta-
den. De började skrika av rädsla.

– Vi ska inte skada er, säger jag. 
Vi har kommit för att rädda er.

De började lugna ner sig.
– Vi ska störta Inquistorn, 

fortsätter jag. Hur många gånger 
har han inte tvingat er att spela 
clowner och laga mat utan att ni 
vill det? Hur många gånger har 
han hotat er? Idag tar det slut! 
Nabao kommer bli fridfullt igen! 

Stadsborna nickar. De verkar 
vilja hjälpa oss. 

– Här och nu, kommer Nabao 
bli sig självt igen, säger jag. In-
qusitorn får akta sig! Hans tid är 
över nu! 

Ett skott avfyras och allt blir 
svart. Jag hör skrik. Men efter ett 
tag hör jag inget.

Jag vaknar. Känner att jag har 
ont och är fastbunden. Jag är i ett 
rum, ett litet rum. Jag känner mig 
svag. Plötsligt öppnas dörren. Jag 
ser bara en svart figur. Som kom-
mer närmare... ansiktet känner jag 
igen. Han var med den dagen då…

– Trodde inte att vi skulle ses 
mer? Du vet nog att jag bestäm-
mer nu, säger Jack och flinar. 
Berätta nu, var finns rebellbasen?

Jag säger inget. Chockad över 
att se honom igen. Chockad över 
att han gick med den mörka sidan. 
Chockad över att han är Inqusi-
torn. Inte ett ord, får jag fram.

– Berätta nu! skriker han och 
slår handen i ett bord.

– Nej, piper jag fram. 
Han slär handen i bordet ännu 

en gång.

Ett uppdrag för T-14
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det kNackade på dörren. Jag 
öppnade. Det var våra grannar 
Yasmine och Nadia. 
– Vi har inbrott. Kom! Följ med 
snälla, sa Yasmine.

Jag följde med. Nedanför trap-
pan stod en person med mask för 
ansiktet. Det var en man.

– Kom inte närmare, då slår jag 
med batongen, sa han.

Vi höll upp händerna och han 
tog pengar och smycken. Efter 
några sekunder skulle han gå. Då 
ramlade han nerför trappan. Han 
reste sig upp och sprang. Han 
ropade:

– Aj, aj, aj!
Jag kände igen rösten. Vi gick 

in i lägenheten. Alla kläder låg 
på golvet. Det såg jättefult ut. Jag 
ringde polisen. Efter 10 minuter 
kom de. Det var en kvinna och 
två män.

Vad har hänt? frågade de.
Vi berättade allting. 
–Hur ser han ut, frågade en av 

poliserna.
Nadia sa att det var en kort, 

smal man. Plötsligt såg jag att det 
var blod på marken. Bredvid blo-
det låg ett kort och ansiktsmasken 

han hade haft på sig.
Rör inte! sa polisen.
Han tog upp en kameraoch 

fotograferade masken och kortet. 
Då kom Nadias och Yasmines 
mamma. Hon kramade om dem.

– Gick det bra tjejer?
– Ja ja, sa de.
På kortet läste polisen namnet 

Isak Gustafsson. Jag sa att jag 
kände igen mannens röst. Jag hade 
hört den på en stor gård som heter 
Svangården.

–Ja, det är sant mamma, sa 
Nadia,

Då kom Yasmine.
– Mamma, tjuven tog min 

ipad!!!
Efter fem dagar gick jag ut. Då 

såg jag en man som hade tårar i 
ögonen. Han reste sig upp och 
kom närmare. Jag backade. 

– Jag kommer inte att göra 
någon illa. Känner du igen mig?

– Nej, sa jag.
– Det var jag som var i det där 

huset. 
Jag backade lite till.
– Jag vill inte vara tjuv.
– Varför är du det då?
– Det var någon som tvingade 

mig, svarade han
– Jag kan hjälpa dig, sa jag.
– Nej!!! Dom kommer att döda 

dig.
– Vi kan ringa polisen.
– Snälla, säg inte till någon. 

Kan du verkligen hjälpa mig?
– Absolut, svarade jag.
– Jag kan ge dig mitt nummer.
– Okej, sa jag. Varför tvingar 

dom dig?
– Det är en lång historia.
– Kan du berätta?
Då berättade han:
– När jag var 15 blev min 

mamma sjuk. Pappa var redan 
död, han dog i en bilkrock. 
Mamma var sjuk jättelänge. En 
dag gick vi till läkaren och då sa 
dom att hon hade cancer. Jag grät 
och grät. Varje helg brukade vi 
gå till mormor. Efter en månad 
dog min mamma. Då måste jag 
vara med mormor. Det var då jag 
började göra inbrott. 

Polisen bestämde att jag skulle 
vara på ett barnhem. Då fick jag 
en kompis som hette Simon. Vi 
var bästisar. En natt rymde vi.

Vi gick till ett hus där gangsters 
brukade vara. Den natten började 

jag röka och knarka. Jag försökte 
sluta men det gick inte. Jag sa att 
jag inte ville vara med i den klub-
ben. Då kom en tjock man som 
hade jättemånga tatueringar och 
stora muskler. Han hette Brock 
Rökelöv. 

 –Vad var det du sa?
– Jag sa att jag inte ville vara 

med i klubben.
Då blev han röd i ansiktet 

och sa att om jag försökte lämna 
klubben så skulle han döda min 
mormor och min flickvän. Så jag 
sa till honom att jag ville vara med 
i klubben. 

Förresten, vad heter du, frågade 
Isak, när han hade berättat klart.

– Sofia Bengtsson, svarade jag. 
Jag förstår hur det känns, men har 
du ett hus där du kan bo?

– Nej.
– Men var har du pengarna och 

smyckena som du har stulit? 
– Jag har lämnat allt till Brock 

Rökelöv. Han har makten och jag 
är hans slav. Och inte bara jag, 20 
killar är hans slavar. Vi vill inte 
vara det men han tvingar oss. 

– Okej, sa jag. Jag måste gå hem 
och jag ska inte berätta för någon. 

BAC A
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–Du vet vad som händer med 
dom som inte lyder… 

Han tar fram sin ljussabel. Jag 
är tyst. Inte för att jag inte kan 
prata, utan för att jag inte vill.

– Okej. Du har valt men du 
kommer ångra dig!

 Han höjer ljussabeln.
– Nej, det kommer jag inte, 

säger jag. Jag är inte rädd. Inte för 
min före detta bästa vän och jag 
vet att han finns kvar.

Jack sänker ljussabeln och 
vänder sig om.

–Vakta henne, säger han till en 
soldat och går ut.

Det känns som om allt hopp är 
ute. All självsäkerhet, borta. Inte 
en gnutta kvar. Jag suckar djupt. 

– Kraften, använd den! hör jag 
en röst säga.

Jag undrar var den kommer 
ifrån. Men tack vare den får jag 
en idé.

– Öppna bojorna, säger jag till 
vakten.

– Haha, roligt skämt, svarar 
han.

Jag behöver bara lite mer 
självförtroende. Kom igen, du 

klarar det, viskar jag. Jag känner 
mig lite mer självsäker nu. Hoppas 
det räcker.

– Öppna bojorna! säger jag 
ännu en gång. 

Vakten kommer emot mig. Jag 
är rädd att det inte har funkat. 
Men han kommer fram och tar 
bort bojorna. Jag blir nöjd och 
glad. Känner mig fri.

– Du ger mig min ljussabel och 
går ut med dörren öppen, säger jag 
till honom. 

– Jag ger dig din ljussabel och 
går ut med dörren öppen, säger 
han och ger mig min ljussabel.

Han vänder sig om och öppnar 
dörren. Sen går han ut och lämnar 
dörren öppen. Jag gör en liten 
glädjedans. Nu kommer den svåra 
delen. Att ta sig till kontrollrum-
met! Jag försöker smyga i kor-
ridoren utan att någon ser mig. 
Men det är svårt. Soldater går hit 
och dit. Jag har hittat en karta 
som jag försöker förstå. Jag hör 
fotsteg och gömmer mig bakom 
en pelare. Ännu en soldat. Jag är 
snart framme. Jag ska bara svänga 
vänster och... jag ser kontrollrum-

met! Var är den där lönndörren? 
Jag försöker tänka. Jag tittar på 
väggen och trycker på en av brick-
orna. En hemlig dörr öppnas och 
jag går in.

Det är en mörk väg till den 
andra dörren som ska leda mig till 
Inquistorns rum. Det känns obe-
hagligt att gå där. Jag är äntligen 
framme vid slutet av gången. Jag 
trycker på en knapp på väggen. 
Dörren öppnas och jag är framme. 
Jag letar efter min radio. Jag kom-
mer ihåg att Jack tog den. Jag rotar 
runt i lådor tills... dörren öppnas. 
Jag hinner inte gömma mig.

– Så, du har rymt, säger Jack.
Han tar fram sin ljussabel och 

jag min. Det blir en fejd. Gott mot 
ont. Ljust mot mörkt. Svart mot 
vitt. Jag svingar min ljussabel för 
att blockera hans. Man ser ljus i 
två färger. Blått och rött. Blått för 
gott. Rött för ont. Jag lyckas få 

bort hans ljussabel. I det ögon-
blicket ser jag en skymt av min 
bästa vän. Jag tänker mig inte för 
innan jag släpper garden och Jack 
hinner fly. Jag hittar min radio 
på golvet. Han har haft den hela 
tiden.

– T-14 här. Kom med en grupp 
till huvudstaden, meddelar jag i 
radion. Jag får svar direkt.

Efter ett tag kom en rebell-
grupp. Vi stred om makten. Efter 
några strider vann vi och Nabao 
blev sig självt igen. Vi befriade 
prinsessan och alla andra fång-
arna. Alla hjälpte till att bygga 
staden på nytt. Det blev bättre, 
rättvisare och mer demokratiskt 
än förut.

Mitt uppdrag var över och 
jag var inte längre rädd för att 
minnas. Att minnas den dagen 
då Jacks lärare dödade Obi-wan 
Kenab, min far. Jag är ju ledsen 
över att han dog. Men att minnas 
är jag inte rädd för. Den tiden 
innan det, var Jack och jag bästa 
vänner. Men det var för många 
år sen. Just nu vill jag bara hitta 
honom igen…
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Men var försiktig.

Jag gick hem. Mamma och 
pappa satt i soffan och väntade 
på mig. 

– Hej Sofia, sa mamma.
– Hej.
– Kom hit, vi ska ha fredags-

mys, sa pappa.
–Okej, sa jag.
Jag satt mellan mamma och 

pappa, Vi tittade på en film med 
ett täcke över oss. Det var skönt 
att sitta så nära dem.

Nästa morgon vaknade jag kl 8 
av ett konstigt ljud. Det lät som en 
gammal gubbe. Jag gick fram till 
fönstret och tittade ut. Då såg jag 
Isak och en man. De gick mot sko-
gen. Jag klädde på mig, tog mina 
nycklar och mina stövlar, låste 
dörren och sprang mot skogen. 

Jag hörde Isak och mannen 
tjafsa och gömde mig bakom ett 
träd. Jag tittade försiktigt. Man-
nen hade stora muskler och en T-
shirt som det stod Brock Rökelöv 
på. Han hade svarta byxor med 
hål och Adidas-skor. Jag tittade 
igen. Det var jättemånga killar 
som stod i en ring, med Isak och 
Brock i mitten.

– Hämta en stol, sa Brock
En av killarna gav honom en 

stol och rep. Han snurrade repet 
runt Isak och knöt. Han tog fram 
något som såg ut som en pistol. 
Jag blev väldigt rädd och tog fram 
min mobil och tryckte 112. Jag 
ville ringa polisen. Men det var 
upptaget. Efter fem sekunder 
ringde mamma. Brock hörde 
signalen och sa:

– Vad var det?
Han kom närmare trädet, såg 

mig och sa:
– Oj, vem har vi här?
– Släpp henne! sa Isak.
– Släpp mig! sa jag.
– Har du berättat för henne? sa 

mannen.
– Släpp henne! ropade Isak.
Det kom en stor lastbil och 

Brock hoppade in. En kille kom 
bakom mig och satte på mig en 
ögonbindel. Killarna och Brock 
satt fram. Jag och Isak satt bak.

– Förlåt. Allt är mitt fel, sa Isak.
Jag sa ingenting. Så var vi 

framme. Jag kände att någon drog 
ut mig. Det var en kille. Han tog 
bort ögonbindeln. Det första jag 
såg var en stor villa och skylt där 

det stod Gangster. Jag blev väldigt 
rädd och orolig. Vi gick in. En 
kille drog i mig och sa: 

– Kom nu!
 Jag följde efter. Vi gick in i ett 

litet rum. Jag frågade varför han 
lyssnade på Brock Rökelöv. 

– Tyst, du behöver inte veta, 
svarade han.

Jag kollade förvånat på honom. 
Han stängde dörren och låste. 
Rummet var kallt och luktade 
äckligt. Jag frös. Jag kom på en 
idé. Jag reste mig upp och knacka-
de på dörren. Då kom en kille.

– Vad vill du?
– Jag behöver gå på toaletten. 
– Den ligger där, sa han och 

pekade.
Jag gick iväg och såg en dörr 

där det stod “Ingen får komma 
in!” Jag öppnar dörren. Det var 
mörkt. Jag tände lampan och såg 
en massa datorer, smycken, ipads, 
iphones, guld och TV-apparater. 
Jag kände igen min grannes ipad. 
Jag tog fram min mobil och tog 
kort. När jag skulle öppna dörren, 
stängdes den. Jag blev väldigt 
rädd. Jag hörde någon som kom. 
Dörren öppnades. Det var många 

män. De kom in och satte sig på 
en bänk. Först Brock och sen 
sex till. De andra killarna stod 
runt bordet. De pratade om vad 
de hade stulit under veckan. De 
skulle få lön. Alla fick lön utom 
Isak. Jag stod bakom en TV och  
tog fram min mobil och filmade. 
Jag hörde polisen. Männen reste 
sig och försökte springa. Då kom 
polisen. Jag kom fram och såg 
mamma, pappa och mina grannar. 
Polisen gick fram till Isak och 
tackade honom. Jag sa:

– Var det du som ringde 
polisen?

– Ja, men det var tack vare dig, 
för du hjälpte mig.

Jag blev glad och visade videon 
för polisen. Jag och Isak fick en 
medalj av polisen.

Alla fick tillbaka sina grejer. 
Grannarna fick tillbaka sina 
smycken, ipads och Isak fick 
pengar.

Vi tog makten från Brock 
Rökelöv.

Nasla Musse
6A Ellen key-skolan

Berättelser

Det blir en fejd. 
Gott mot ont, ljust 
mot mörkt...

Anastasija Peric
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det kNackade på dörren. Josefin öppnade. 
Det var Hampus som stod där med sin blåa 
skolväska.

– Är du klar snart? Vi måste ju skynda 
oss till skolan.

– Ja, jag ska bara hämta skolväskan, sätta 
på mig jackan och dra på mig mina skor, 
svarade Josefin med en väldigt stressad röst.

Efter en stund när de var på väg till sko-
lan träffade de på en byggarbetare.

 – Ni kan tyvärr inte ta denna vägen, ni 
måste ta en annan väg till skolan eftersom 
vi gräver stora gropar för att fixa trasiga rör i 
marken.

Josefin och Hampus såg sig omkring för 
att hitta en annan väg. De kollade och kollade 
men kunde inte hitta en annan väg förutom 
den som gick genom kusliga skogen. De hade 
aldrig gått den vägen.

– Men vi måste ta oss till skolan på ett eller 
ett annat sätt och just nu så är det skogen som 
gäller, sa Hampus modigt.

– Kommer vi inte gå vilse? undrade Josefin.
– Nej, om vi följer stigen så ska vi nog hitta, 

sa Hampus med osäker röst.
Det var bara 20 minuter tills skolklockan 

skulle ringa, så de raskade på. Men mitt i vägen 
stannade Hampus till. 

–Hörde du det?
– Hörde vadå?
– Det låter som motorcyklar.
Innan jag Josefin hann svara drog Hampus 

henne till en ek.
– Vad gör du?
– Tyst! Några kommer!
 Josefin kände sig som ett frågetecken, 

allting bara snurrade för henne.
Det lät högre och högre och snart började 

de se motorcyklarna.
En, två , tre , fyta, fem...Det var tolv 

stycken. De som körde såg ut att vara 18-20 år 
och hade stora svarta skinnjackor.

Hampus och Josefin blev rädda och fort-
satte därifrån på en mindre stig. Fast de insåg 
inte att stigen förde dem ännu djupare in i 
skogen.

När de inte längre hörde motorerna såg de 
en liten stuga. Den var helt nedklottrad med 
svart och röd färg och det låg sprayburkar och 
ölburkar överallt. De tänkte gå närmare stugan 
men hann inte. Klockan var 7.57 så det var 
bara tre minuter tills de skulle börja. När de 
kom till skolgården var klockan 8.15. Deras 
lärare såg dem, öppnade fönstret och ropade.

– Ni får skynda er! Lektionen har börjat.
När de var i korridoren och skulle lämna 

allt i skåpen, frågade Hampus:
– Ska vi gå till stugan i skogen efter skolan 

och se vad dom gör?
– Ja, varför inte.
När skolan var slut gick de till samma ställe 

skogen, där de sett mc-gänget.
– Jag tror att de inte är här just nu, sa 

Josefin.
– Men då går vi in i stugan om det är öppet 

sa Hampus.
Dörren var låst, men efter några sekunder 

när solen kom fram såg de något som blänkte 
under mattan. De lyfte på den och hittade 
nyckeln till stugan.

När de öppnade dörren och klev in såg de 
att det låg fimpar, ölburkar och bensindunkar 
överallt.

– Ska vi fortsätta, undrade Josefin.
– Ja, så klart! Det spännande har precis 

börjat, svarade Hampus med en fräck röst.
Så de fortsatte att rota runt i stugan tills 

de såg en symbol som liknade en brinnande 
döskalle mitt på golvet.

– Vad kan den betyda, undrade Josefin.
– Jag vet inte.
– Jag vet, hojtade Josefin. Det kan vara mc-

gänget som äger stugan.
– Mc-gänget? Hur vet du det? frågade 

Hampus.
VROOOOMMM!!!  Lät det i samma 

stund. 
– Mc-gänget är utanför! Kom! ropade 

Josefin
– Men hur ska vi ta oss ut när de är vid 

ytterdörren? 
–Vi får hoppa ut genom fönstret när de har 

gått in i stugan så att de inte kan se oss.
– Okej!
Samtidigt som hela gänget gick in i stugan 

klättrade Josefin och Hampus ut genom ett 
fönster. Men när det var två meter kvar till 

marken föll Josefin och skadade armen rejält.
Det lät så högt när hon ramlade att några 

från gänget hörde det. Men både Josefin och 
Hampus var himla duktiga på att springa. De 
sprang därifrån lika snabbt som en bil.

De fortsatte springa ända hem till Josefin. 
Vid grannens hus såg de en ambulans och två 
polisbilar. De såg också att fönstren var kros-
sade och hade blivit helt sprayade. De såg också 
symbolen som de hade sett i stugan.

– Det är mc-gänget som gjort detta. Det var 
därför dom inte var i stugan förut.

De gick till polisen och berättade allt de 
visste om mc-gänget och stugan.

– Struntprat! Ni har ingenting med detta 
att göra, sa polisen.

– Nej, vi lovar! Vi kan till och med visa dig i 
skogen om du inte tror oss.

– Gå nu innan jag meddelar era föräldrar!
En vecka senare kom ambulansen hem 

med grannen som hade skadats när han hade 
inbrott.

Josefin ringde till Hampus.
– Kom! Vår granne – Anton – är tillbaka så 

vi kan fråga om inbrottet och mc-gänget.
– Okej, jag kommer.
När Hampus kom så gick de till grannen 

och knackade på.
Ojdå! tänkte de när Anton öppnade. Han 

var helt sönderslagen med blåmärken överallt 
och gipsade armar.

– Vad vill ni?
– Vi vill fråga om inbrottet.
– Kom in barn, så ska jag berätta.
Anton tog fram fika och saft.
– Så, vad vill ni veta?
– Vi vill få reda på allt som hände vid 

inbrottet.
– Det började med att det knackade på 

dörren så jag gick och öppnade. Då såg jag 
sprayflaskor och att hela framsidan på dörren 
var sprayad. Det såg ut som en brinnande 
dödskalle men jag antog att det bara var ett 

GANGET
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det Var dags! Äntligen hade 
dagen kommit. Jag gjorde mig 

redo för tävlingen och värmde 
upp med att göra några 

dragserier. 
– Adam! ropade min 

pappa. Jag förstod direkt 
att vi skulle gå nu.
– Jag kommer! ropade jag 

tillbaka.
Jag kunde inte tänka på något 

annat än tävlingen. Jag hade drömt om 
det här ända sedan jag löste en rubiks 

kub första gången.
När vi kom fram, fanns det inte så många 

personer där, vi var tidiga.
När det var dags för mig att lösa blev jag nervös. Jag fick dåliga 

tider, ungefär lika dåliga som när jag bara hade kubat i 7 månader. Men som tur var, kom jag 
till semifinal. Men jag fick tider som påminde mig om när jag nästan inte kunde något om 
speedcubing.

Sedan var det dags för 4x4. Det är en av kuberna som jag inte har haft möjlighet att träna 
på. Jag fick min första 4x4 när jag hade kubat i 8 månader. Bill slog mig i 4x4, för att han hade 

en bra 4x4, medan min nya 4x4 som jag beställt inte hade 
kommit än. Sedan var dagen slut.

När jag kom hem brydde jag mig inte om något annat 
än att göra min 4x4 bra. Jag smörjde den och gjorde typ 
40 lösningar. Jag glömde att träna på 2x2 som jag skulle 
tävla med nästa dag. När jag skulle sova kunde jag inte 
tänka på något annat än på tävlingen och Bill Wang. 

Nästa dag förberedde jag mig när jag var på väg till tävlingen. Det första jag tävlade i var 
2x2. Det gick rätt så bra för mig men Bill var lite bättre. Men jag brydde mig inte. Sedan i 
3x3 kunde jag inte vara så bra. Jag kom fortfarande ihåg när Bill väldigt gärna ville testa min 
favorit-3x3 och hade sönder den eftersom han vred för hårdhänt. Ända sedan den dagen hade 
jag velat vinna över honom i någon gren

Jag började få en arg känsla. När jag får det blir jag antingen skakig när jag löser eller så blir 
jag dubbelt så snabb. Den här gången blev jag dubbelt så snabb i 2x2 och kom lätt till final

Sedan var det 4x4-final. Jag hade en känsla att jag skulle förlora mot Bill Wang. När vi 
började lösa så var de tre första lösningarna dåliga för mig och Bill ansträngde sig för att få 
bra tider men till slut blev han för hårdhänt mot sin kub så att en bit gick sönder. Därför blev 
två av hans lösningar DNF. Om man får två DNF:s av fem lösningar, så räknas ditt snitt som 
DNF. Det betydde att jag äntligen hade vunnit över honom. Efter mina 5 lösningar, kom Bill 
till mig och sa:

– Du kanske kom före mig i 4x4 men vänta tills det blir dags för 3x3. Jag kommer att 
krossa dig!

Jag var jättenervös när jag tränade inför finalen och när jag började tävla fick jag rätt så 
dåliga tider. Jag fick bara en lösning som var bra. Under tiden kom Bill Wang på tredje plats 
och skulle få ett pris vid slutet av dagen. Det sista jag skulle tävla i var 2x2-final. 2x2 var kuben 
som jag hade tränat mycket på. När jag till slut skulle tävla, blev min första lösning OK, min 
andra blev jättebra och den tredje var också bra. Men när det blev dags för min fjärde lösning 
var den så dålig att jag trodde att jag inte kunde få sämre tid. Fick jag en dålig tid igen, skulle 
Bill ha vunnit över mig. Inför min femte lösning, frågade domaren:

– Är du redo? 
Jag tog ett djupt andetagen, sedan svarade jag?
– Ja!
Han tog bort covern och jag hade 15 sekunder på mig att titta på kuben. När jag tyckte att 

jag hade inspekterat klart, startade timern snabbt, eftersom att jag fick en last layer skip. Då 
slipper man göra ett helt lager på kuben, så din tid blir jättesnabb, beroende på hur snabbt du 
gjorde första lagret. Tack vare last layer skipen kom jag tvåa och vann över Bill med 2-1. Sedan 
fick jag mitt pris och efter det firade vi med att äta tårta.

Adam Hama Gareb

spratt. Men då hörde jag att ett av mina fönster 
krossades så jag sprang till stora rummet. Där 
hoppade 5-6 killar in. De hotade mig och sa att 
om jag ringde polisen skulle dom bränna upp 
något… Jag minns tyvärr inte vad för killarna 
slog mig så jag svimmade. När jag vaknade var 
allt som var värdefullt borta. Jag ringde polisen 
fast jag hade blivit varnad att inte göra det.

– Vi vet var deras gömställe är. Men polisen 
tror inte på oss för att vi är barn, sa Hampus.

– Om ni säger var de är då kan jag hjälpa 
er med polisen och bevisen. Men jag kommer 
att säga till polisen att ni hjälpte mig och att ni 
bör få en belöning.

– Okej, vi kommer tillbaka med bevis imor-
gon eller senare ikväll, sa Josefin.

– Vi hämtar min kamera så att vi kan fota 
bevisen, sa Hampus.

De gick hem till Hampus och hämtade 
kameran. När de var på väg mot stugan, såg 
de eldsflammor från en liten kiosk. Det brann 
mycket och brandkåren var där.

– Det är nog mc-gänget som gjort detta. De 
skulle ju bränna upp något om Anton ringde 
polisen, sa Josefin.

 De fortsatte till stugan. När de var framme 
gick de till baksidan där de hade hoppat ut 
från fönstret. De såg och hörde alla i gänget 
genom fönstret. De var på bottenvåningen med 
alla Antons värdesaker. Hampus tog försiktigt 
fram sin kamera och fotograferade gänget och 
värdesakerna. Efter det sprang de hem till An-
ton. När Anton såg bilden ringde han polisen 
på direkten. När de kom efter 30 minuter så 
visade Anton bilden.

– Det här mc-gänget har vi letat efter i två 
år. De är några av Göteborgs värsta terrorister. 
Hur fick ni reda på allt detta, frågade polisen.

–Det var Hampus och Josefin. Du känner 
säkert igen dem. De har pratat med dig om 
detta men du ville inte tro dem.

Polisen såg alldeles chockad ut. 
På morgonen dagen därpå hämtade Josefin 

Göteborgs-Posten från familjens brevlåda. I 
tidningen stod det att ”Göteborgs värsta ter-
rorister har äntligen blivit fängslade med hjälp 
av Josefin Larsson och Hampus Qvist”.

När hon hade läst artikeln ringde hon till 
Hampus och berättade att de var med i GP.

Samma dag så fick de också ett diplom av 
polisen för att de gjort hela Göteborg en riktigt 
stor tjänst.

Felicia löfgren
6A

MC Berättelser

Jag var jättenervös 
när jag tränade 
inför finalen
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Vad gör du på ditt jobb? Hur kan en 
vanlig dag se ut?

Det beror på vad jag har för dag, 
antingen har jag en skrivdag 
eller så jobbar jag i skolor. Om 
jag har en skrivdag så skriver jag 
bäst från morgonen till lunchen. 
Jag skriver på datorn. När jag 
jobbar i skolor, träffar jag 3-4 
klasser per dag. Då gör jag olika 
skrivövningar med eleverna.

Vad tycker du om ditt jobb?
Det är jätteroligt! Jag älskar att 
träffa barn och ungdomar. Jag 
tycker om att inspirera andra till 
att skriva.

Finns det någonting negativt?
Ja, ofta kan det bli lite ensamt 
när jag skriver och även lite 
långtråkigt. Därför har jag några 
skrivkompisar.

Vad har du jobbat med tidigare?
Jag har varit sekreterare på 
Drottning Silvias barnsjuk-
hus, reseledare utomlands och 
dokusåpa-författare.

Hur kom det sig att du började skriva?
Jag skrev redan som barn och 
har alltid mått bra av att skriva. 
Det är en tröst för mig. Jag har 
skrivit dagbok och på så sätt fått 

ut mina tankar och känslor. Jag 
har alltid lust att berätta!

Hur många böcker har du skrivit? Vad 
skriver du för sorts böcker?

Jag har skrivit två böcker och jag 
skriver barnböcker, för åldrarna 
9-12.

Vad är dina framtidsplaner?
Att skriva fler böcker! Även 
att arbeta med skrivandet och 
fortsätta inspirera.

Vad har du för drömmar?
Att vara frisk och resa!

Hur mycket får du i lön?
Som författare har man en egen 
firma och därför måste man dra 
skatt. Det är få som kan leva på 
bara böcker.

Vad är det läskigaste du vet?
Det läskigaste jag kan tänka mig 
är att någonting skulle hända 
dom jag älskar. Sedan tycker jag 
också att skräckfilmer är läskiga.

Vilken av dina böcker gillar du bäst?
Den andra boken är bättre 
skriven och har mer flyt i sig. 
Men den första boken betyder 
mer för mig.

Finns de på biblioteket?
Ja.

Om det började brinna hemma hos dig 
och du bara kunde rädda en av böck-
erna, vilken hade du räddat?

Jag hade behållt den första 
boken. Det är en magisk känsla 
när den första boken släpps för 
en författare.

Vilka böcker gillar du av andra förfat-
tare?

Min favoritbok, som jag önskar 
att jag själv skrivit, är Bröderna 
Lejonhjärta. Sedan tycker jag att 
det är fantastiskt hur man kan 
bygga upp en helt annan värld, 
som författaren gjort i Harry 
Potter. Så det är också en bok 
jag gillar, även om jag inte har 
läst hela.

Romantiska böcker eller deckare?
Jag väljer romantiska böcker. 
Deckare är läskiga.

Läser du mycket?
Jag skriver mer än vad jag läser. 
Jag läste mer när jag var mindre.

Vilket lag var du tränare i?
Pojkar 00, Lerum.

Hur väljer du böcker?
Efter omslaget men jag läser 
också på baksidan av boken.

Ajla Radoncic
UNg HElg
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Tove
fick sitt 
drömyrke

NAMN: Tove Berggren
ÅLDEr: 48 år
INtrESSEN: skriva, baka, gå på loppis och resa
YrkE: Författare och skrivpedagog

toVe berggreN släppte sin första 
bok Lennart Lordis Loggbok: 
Utsikt från livets planet för fyra 
år sedan. Då var hon 44 år. Hon 
var glad över att hennes bok kom 
ut eftersom att hon skrivit och 
skickat in flera manus tidigare. 
Redan sex månader senare släpp-
tes den andra boken Lennart 
Lordis andra Loggbok: Nödsignal 
från horisonten. 

Tove  är glad och stolt över sina 
böcker. De är inspirerade av hen-
nes familj. Hon har alltid tyckt 
om att skriva, ända sedan hon var 
barn. Då skrev hon t ex dagbok, 
dikter och insändare. Hennes 

drömyrke har 
alltid varit att 
skriva.

I hennes 
böcker kan man 
läsa om pojken 
Lennart. Hon 
valde namnet 
Lennart för att det är ett gam-
maldags namn som inte många 
pojkar heter idag. 

Tove läser några avsnitt ur sin 
bok för oss och berättar om idé-
erna bakom det hon har skrivit.

Någonting som är negativt 
med att vara författare är att det 
kan bli ensamt. Därför skriver 

Tove gärna på bibliotek eller 
kaféer.

Man kan inte försörja sig på 
bara två böcker. Därför jobbar 
hon med lite annat för att få in 

pengar. Hon tycker om att besöka 
skolor och prata med barn för det 
ger henne nya ideer.

Det finns även två låtar till 
hennes böcker.

”Min favoritbok är Bröderna Lejonhjärta”

www.madeinbacka.com
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