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Om lärarhandledningen
Denna handledning ger olika ingångar in i ett samtal om den
unga publikens upplevelser av föreställningen Tre under tallen.
Här finns en utförlig beskrivning av föreställningens innehåll,
en intervju med dramatikern och en text om att tillsammans
närma sig de olika beståndsdelarna i en teaterföreställning.
Dessutom bidrar den engagerade ensemblen med klassrumsövningar kring status och brev från pjäsens karaktärer som ger
ledtrådar till vad som kanske hände sedan.
Välj de delar ur handledningen som intresserar dig och som
kan vara relevanta för din klass!
Kloka tankar om hur teaterupplevelser kan bearbetas i skolan finns i skriften Att öppna nya världar av Karin Helander,
professor i Teatervetenskap och föreståndare för Centrum
för barnkulturforskning vid Stockholms universitet. Ett utdrag
finns med i denna handledning. Skriften i sin helhet kan
beställas på Riksteaterns hemsida;
skolscenen.riksteatern.se/attoppnanyavarldar
Samtalet efter en föreställning är, precis som den kvalitativa
texten och dansen, en resa ut i okänd mark där frågorna är
viktigare än svaren. I samtal öppnas möjligheter att möta
tankar, känslor och sammanhang som vidgar våra referensramar och ger oss nya erfarenheter. Att samtala och diskutera är ett sätt att formulera och pröva antaganden, reflektera
över erfarenheter och kritiskt granska olika påståenden och
förhållanden.
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RESUMÉ
Kala, Charlie och Pim har rymt till skogs efter att deras lärare
skämt ut dem inför hela klassen. När de får syn på publiken
gör de en överenskommelse med barnen om att de är deras
vittnen. De vuxna får talförbud i skogen. Kala börjar leta efter
virke att göra en brasa med. Charlie tar en bild av Pim som
han lägger upp på instagram. När Kala ser bilden konstaterar
hon att man ser tallen i bakgrunden. De är avslöjade! Kala blir
arg och misstänker att Charlie inte vill rymma på riktigt. Charlie slänger iväg sin mobil för att bevisa att han visst vill rymma.
Pim och Kala gör likadant. Nu lever de i vildmarken på riktigt.
De har ingen mat och ingen brasa. Kala ger sig längre in i
skogen på jakt efter torrt virke. I skogens mörker påminns
Kala om sina föräldrar som ska skiljas och hennes pappa
som har gett sig av från familjen. Kalas hjärta dunkar hårt
men hon är inte ledsen, hon har rymt för att glömma sina
föräldrar. Plötsligt så hittar Kala en torr gren, de kan elda!
Hon springer tillbaka till de andra.
De gör upp en brasa och sitter och värmer sig. Temat för
det misslyckade grupparbetet var mod och de tre vännerna
frågar sig: Vad är mod, egentligen? Pim tycker att det är
modigt att protestera och Kala håller med. Kala skulle vilja
protestera mot att klassen valde att skänka hela klasskassan
till fattiga barn på sopberget. Pim plockar fram sin väska full
med ”myschiga” saker. Men var har Pim fått alla saker ifrån?
Pim brukar aldrig ha några pengar. Pim berättar att hon fått
ut ett arv. Hennes morfar har dött.
Kala går och lägger sig. Pim och Charlie ska sätta upp snubbeltråd som skydd runt lägret. Charlie föreslår att de borde
göra om grupparbetet som de misslyckades med, så deras
lärare kan få skämmas över att hon behandlade dem så orättvist. Charlies förslag är att de gör ett grupparbete om Malala.
Han har med sig massa tidningsurklipp om Malala. Pim tycker
det låter som en helt okej idé och bestämmer sig för att läsa
artiklarna medan Charlie sätter upp snubbeltråden.
Man hör Charlies hjärta dunka. Varför tycker han att det är så

svårt att vilja och tycka något? I mörkret förvandlas Charlies
oro till monster som pressar honom att säga vad han tycker.
När han kommer tillbaka till lägret har Pim läst färdigt artiklarna och blivit övertygad om att Malala är skitcool och modig.
Då vaknar Kala. Pim berättar att de ska göra klart grupparbetet
och att de ska handla om Malala. Kala tycker att det är en
skitbra idé, de kan göra en musikal… om Zlatan! Kala börjar
spela Zlatan, skogen fylls av musik. Pim går och lägger sig.
Kala och Charlie hittar Pims väska. De hittar en massa pengar, flera tusen. Charlie som vet hur mycket Pim tycker om sin
morfar får inte det här att gå ihop, hon verkar inte särskilt
ledsen över att han har dött. Kala tycker att de ska gå in i
Pims dröm och ta reda på var pengarna kommer ifrån.
I drömmen finns inga möbler, ingen mat i kylskåpet. Pim blir
arg över att Charlie och Kala har klampat in i hennes dröm. Hon
skäms inte för att hon inte har så mycket saker. Men hon vet att
hon har gjort något väldigt dumt, hon har tagit klasskassan som
skulle ha gått till fattiga barn på sopberget. Pim vaknar och får
syn på sina hemnycklar som lyser och är varma. Hon bestämmer sig för att erkänna sitt brott och återvända hem. Polisen får
inte ta hennes mamma, vad som än händer.
Pim väcker de andra och erkänner att hon tagit klasskassan. Kala
blir rasande. Pim plockar ihop sina saker och Charlie ger henne
en kram. Kala tycker att Charlie har valt sida genom att ge Pim en
kram. Charlie tröttnar och vill också gå hem. Kala försöker desperat få Charlie att stanna men han har bestämt sig, han ger sig av.
Nu är det bara Kala och vittnena kvar. Hon vann och hon ska
vara kvar i skogen hela livet. Plötsligt hör vi någon som ropar
på Kala. Det är hennes pappa, han är tillbaka! Kala tittar upp
och ser på publiken. Hon kämpar med att inte känna någonting. Hon känner kanske lite.
SLUT.
Eva-Maria Dahlin, dramaturg
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Intervju med dramatikern Paula McManus
”Det tar emot att stå upp för sig själv”
Tre under tallen handlar om ledartypen Kala, tystlåtna Pim
och omtänksamma Charlie som rymmer till skogs. Alla tre
har sina skäl att rymma, och alla tre behöver samla mod
för att klara av en egen utmaning. När dramatikern Paula
McManus skrev pjäsen fick hon anledning att ompröva sin
egen inställning till vad som är modigt.
Vad händer med Pim, Kala och Charlie i skogen?
Pjäsen handlar om mod, och när jag började skriva den tänkte
jag utifrån civilkurage. Men sen när jag diskuterade med barn
i mellanstadieåldern märkte jag att en stor utmaning för dem
handlade om att vara sig själv inför kompisarna. Stå för vad
man tycker och våga ifrågasätta något fast man kanske till
och med riskerar en vän. Vi vuxna propagerar hela tiden för att
barnen ska vara sig själva, som om det vore något enkelt. Men
det har ju ett pris! Jag tycker att det är viktigt att inte ställa
sådana krav på barnen, eller att åtminstone förstå att de ska
klara av att gå till skolan efteråt. Att stå upp för sig själv, det tar
emot. Och att klara det är ett stort steg.
Civilisationen gör sig hela tiden påmind, särskilt i form av
mobiltelefonerna. Hur lätt är det att rymma hemifrån idag?
Det finns ju massor av barn som är på rymmen. Skillnaden
mellan dem och gänget i pjäsen är väl om det finns vuxna
som anstränger sig för att hitta dem. Och visst är mobiltelefonerna en jättestor grej. Att kasta iväg sin mobil är någonting oerhört, det är nästan det värsta man kan tänka sig.
Barnen i pjäsen känner sig missförstådda. Behöver
mellanstadiebarn en revansch?
Jag kan tycka att mellanstadiet är den coolaste tiden. Då är
man stor, men man har kanske inte kommit in i puberteten
ännu. Man är nykter på nåt sätt, medveten om världen och
orättvisorna. Sen dröjer det innan man kan tänka lika klart
igen. Typ när man är 20-22 kanske. Eller förresten – jag tror
att jag själv alldeles nyss tog upp tråden efter mellanstadiet.
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Har du starka minnen av den tiden?
Ja! Jag skriver nästan bara för barn och unga, just för att
jag kommer ihåg tiden mellan fyran och åttan så tydligt. Jag
minns hur det kändes, hur långt borta de vuxna var i ens vardag. Hur man längtade efter dem, men samtidigt gjorde allt
för att de skulle hålla sig borta. Jag är själv förälder nu, och
upplever hur viktiga barnens kompisar blir, och hur lojaliteten
mot dem spelar in. Men samtidigt behöver barnen oss ännu
mer än vi tror. De blir å ena sidan jättearga om vi bryter ett
förtroende, men å andra sidan vill de att vi gör det. Vuxna
måste vara jobbiga.
Vad behöver barn i 10 – 12-årsåldern mindre av?
Ideal och krav. Nu blir det betyg i fyran också…
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Vad behöver de mer av?
Frihet. Att få fundera över vad de gillar, och så småningom
komma på vilka de är.

Nä.

Inte längre
.

Du åt ju en
år?
hamburgisch ig
Igår ja.

ATT GÅ PÅ TEATER MED EN SKOLPUBLIK
Ett utdrag ur Karin Helanders Att öppna nya världar:
De flesta barn och ungdomar kommer till teatern genom skolans försorg. Lärarna och övriga vuxnas inställning till teater
är därför av stor betydelse. Skolelever förknippar tidigt teater
med skolan och vuxenvärldens krav på fostran och nyttan
av kunskap. De vet att de ”bör” lära sig något på teatern.
Ibland är det lätt att dra förhastade slutsatser av stämningen
i salongen. Vi tror gärna att tysta elever är mer intresserade
än de som reagerar mer högljutt. Men skenet kan bedra. En
på ytan orolig publik kan vara mer intresserad och engagerad än den tysta. Ung publik uttrycker känslor mer fysiskt än
vuxenpubliken och på ett sätt som vuxna ibland missbedömer. Skratt kan bero på nervositet eller på att föreställningen
snuddar vid tabun eller pinsamheter. Det kan spridas oro i
salongen när teatern handlar om berörande situationer och
starka känslor. Och ibland kan reaktioner i salongen vara
riktade mot kamrater, lärare eller själva situationen – inte
nödvändigtvis mot föreställningen.
Respektera varje elevs syn på föreställningen – lyssna på
dem som vill diskutera!
Några kanske vill ha sin upplevelse för sig själv, åtminstone
direkt efter föreställningen:
”Jag blev så starkt berörd att jag hade en obehagskänsla
i kroppen efteråt! Efter föreställningen ville jag inte riktigt
prata om pjäsen, tills känslorna hade lagt sig.”
(Publikröst ur Ung scen/öst)
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OM SAMTAL
Ett utdrag ur En väv av tecken:
Att samtala, diskutera och filosofera är ett sätt att formulera och pröva antaganden, reflektera över erfarenheter och
kritiskt granska olika påståenden och förhållanden. Här
presenterar vi några olika samtalsmetoder som kan användas efter föreställningen.
EN VÄV AV TECKEN – ETT SÄTT ATT SAMTALA OM EN FÖRESTÄLLNING
Om att gemensamt söka olika tecken i föreställningen
och se deras betydelse
Vi kommer ihåg olika saker efter en föreställning och vi
berörs på olika sätt av olika skeenden på scenen. Att tillsammans försöka beskriva och reflektera över vad som hände
under en föreställning kan vara ett sätt att komma åt olika
delar i pjäsen.
Att föra samtalet från en beskrivande nivå över en associativ
nivå till en mer personlig nivå kan vara ett sätt att komma
förbi mer svävande omdömen som ”bra” eller ”dåligt”.
Nedan beskrivs hur ett samtal kan läggas upp.
Minnesrunda
I den första beskrivande fasen är tanken att eleverna i sina beskrivningar ska hålla sig så nära det som hände på scenen. Låt
så många elever som möjligt bidra med olika delar fram till att
hela pjäsen återberättas i klassen. En gemensam beskrivande
minnesrunda blir på detta sätt en överenskommelse om vad
som faktiskt hände på scenen. Pröva frågor som:
• Minns du hur det började?
• Hur många var de på scenen?
• Hur såg de olika karaktärerna ut?
• Hur rörde de sig?
• Var de ensamma, var för sig, eller var de tillsammans?
• Hur slutade föreställningen?
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Beskrivningen bidrar till att påminna varandra om händelser
som först kanske inte förefallit så viktiga men som kan visa
sig ha haft stor betydelse för hur eleverna uppfattade och
upplevde pjäsen.
Reflektionsrunda
En beskrivande del kan följas av frågor om hur eleverna associerar kring olika händelser i pjäsen. En första reflektionsrunda rör sig oftast om de associationer vi har gemensamt.
Denna diskussion kan också handla om de delar man inte
finner trovärdiga. Pröva frågor som:
• Vad tänker du på i den scen du beskrev?
• Hur tänker de andra i gruppen om samma scen?
Personliga reflektioner
I den tredje nivån lyfter man fram mer personliga associationer, sådana eleverna kan vara ensamma om att ha. Pröva
frågor som:
• Kände du igen något av det som hände?
• Vad påminde de olika scenerna dig om?

DRAMAÖVNINGAR KRING STATUS
När de olika rollfigurerna i en föreställning pratar med varandra
kan man ofta se att någon dominerar och någon annan följer
med. Det kallas för att de har olika status. Hög status – bestämmer. Låg status – följer. Det behöver inte alltid vara samma figur
som bestämmer, det kan växla. Joséphine Wistedt som spelar
Pim i Tre under tallen vill tipsa om några dramaövningar som
passar att göra i klassrummet för dem som vill:
Bäst, mellan, sämst
Leken är ett slags Följa John-variant. Tre i taget kan göra
leken. En får statusen Bäst, en Mellan och en Sämst. Bäst
är ”John”, bestämmer olika saker som ska göras och säger
till Mellan att göra dem. Mellan i sin tur säger till Sämst,
och sämst gör dem. Sakerna man gör är saker som enkelt
går att göra i ett klassrum. Bäst kan t ex stöka till genom att
slänga ut en massa papper på golvet eller kludda på tavlan
och sen säga till Mellan (som sen säger till Sämst) att städa.
Andra förslag: ställ upp alla stolar på bänkarna, rita något på
tavlan eller vässa en penna… Poängen med övningen är att
man efter ett tag byter roller så att Bäst blir Sämst, Sämst
blir Mellan och Mellan blir Bäst. Man leker en stund till och
sedan byter man igen. Det är ett sätt att känna på statusförhållanden i relation till varandra, och hur det känns att
snabbt stiga eller sjunka i status.

När man har bestämt detta ska man med dessa förutsättningar
utföra uppgiften tillsammans. Det är alltid bäst att göra åtminstone två omgångar och i den andra omgången byta status på sina
kamrater så att det blir lite omväxling. Efteråt kan man prata om
övningen och försöka gissa vad de andra deltagarna hade satt
för status på en själv, vad det var som fick en att tro det och ifall
det var svårt eller lätt, kul eller tråkigt, eller något annat man
kände eller tänkte under övningen.

Bästis, Avskyr, Rädd för
I den här leken är man fyra personer som ska utföra en uppgift tillsammans. Uppgiften är att plocka upp ett antal papper
som har strötts ut över golvet.
Alla som är med och leker ger var och en av de andra tre
deltagarna en status. Man bestämmer det tyst för sig själv
och talar inte om det för någon. Dessa är de statusar man
ska fördela mellan sina medspelare:
En av dem avskyr man - den personen vill man vara så långt
ifrån som möjligt. En av dem vill man vara bästa kompis med
– den personen vill man vara så nära som möjligt. En av dem
är man rädd för - den personen vill man försöka gömma sig för.
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KLASSRUMSDISKUSSION: VAD ÄR MOD?
Missa inte tillfället att göra samma sak som Kala, Charlie
och Pim gjorde – diskutera vad mod betyder och vad som är
modigt!
Använd olika exempel och ställ mot varandra. Om man använder Zlatan som exempel, hur beskriver man mod då? Vad
händer om man använder Malala som exempel? Beror modet
på vad man är rädd för? Den som inte är rädd för något, är
den någonsin modig? Jämför med Jonatan och Skorpans
samtal i Bröderna Lejonhjärta:
”Det finns saker man måste göra, även om det är farligt.
Annars är man ingen människa utan bara en liten lort”
4 hörn
En värderings- och argumentationsövning.
Varje hörn representerar en åsikt angående en frågeställning.
Det hörn som bäst stämmer överens med vad jag tycker
ställer jag mig i. I varje grupp diskuterar man vad man tycker
och fördjupar resonemanget. Till sist tar man en runda och
lyssnar på vad man kommit fram till i respektive hörn. Man
kan också ha ett öppet hörn med rubriken ”något annat”.
En bra kompis är:
1. någon som liknar mig och gillar samma saker som jag
2. någon som är rolig och får mig att skratta
3. alltid säger vad den tycker och aldrig ljuger
4. någon som jag kan berätta allt för.
Ett annat exempel, kopplat till vår pjäs kan vara:
”Vad är mod?”
1.att göra farliga saker som att dyka bland hajar och kasta
sig utför stup med en fallskärm.
2. att säga vad man tycker även om ingen annan tycker så
3. göra något fast man är rädd för det
4. något annat.
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HUR GICK DET SEDAN?
Brev och dagbok från rollfigurerna.
Efter föreställningen kan man fundera över hur det gick för
rollfigurerna, och kanske själv fantisera ihop en fortsättning.
Skådespelarna har skrivit brev och dagboksanteckningar
från sina rollfigurer, två som ligger nära pjäsens tid och ett
betydligt längre fram.
Kalas brev till brevvännen Camilla i Haparanda
Hej Camilla!
Hur mår du? Jag mår bra. Förra veckan rymde jag hemifrån
med två kompisar. Vi skulle flytta ut i skogen på riktigt och
aldrig komma tillbaka eftersom alla vuxna är egon som inte
lyssnar på oss barn. Tycker du också det? Vi rymde bara en
natt. Har du rymt hemifrån någon gång? Mina kompisar blev
rädda och ville gå hem, men jag hade velat vara kvar mycket
längre. Vi gjorde till och med upp en eld. Det var jag som
fick sköta den biten. Det verkade vara jag som kunde det
mesta om överlevnad. Fast Pim och Charlie (mina kompisar)
är bra. Pim hade med sig massa schyssta grejer som godis.
Är du rädd för mörkret? Jag är det. Det läskigaste med att
rymma var att vara i skogen när det blev mörkt. Man vet ju
faktiskt inte vad som kan hända. Det finns ju kidnappare
och mördare. Känner du någon som har blivit kidnappad?
Jag tyckte också att det var läskigt att mamma och pappa
inte visste var jag var någonstans och jag tänkte hela tiden
på om dom saknade mig. Det gjorde dom visst för när det
blev morgon så kom pappa och hämtade mig. Han har
stuckit från mamma. De ska skiljas. Men jag kommer att
träffa honom lika mycket som mamma har han sagt. Älskar
du dina föräldrar? Jag älskar mina. Men jag tror ändå att
jag vill vara mest hos mamma när dom skiljt sig för pappa
är så slarvig och kan inte laga lasagne. Undra hur det hade
blivit om du och jag rymt. Vi hade nog överlevt väldigt länge
eftersom du kommer från Haparanda. Där finns det väl
mycket skog menar jag, så du är van. Jag känner mig lite
sviken av Pim och Charlie (mina kompisar) eftersom de gav

upp. Men jag förstår dom också tror jag för dom har det nog
inte lika svårt som jag hemma. Iallafall inte Charlie. Han är
bortskämd, lite iallafall. Pim kanske inte har det så bra. Hon
har en fattig mamma. Det är faktiskt synd om henne. Hur
mycket får du i månadspeng? Jag får 250 kronor. Men då
måste jag köpa vissa kläder själv. Lite lite. Men om jag hade
varit kvar i skogen hade jag ju inte behövt några pengar alls.
Jag tror att jag vil rymma igen någon gång. Då ska det bli en
längre rymning. Alltså om någon vuxen gör något dumt mot
mig igen. Men min mamma och pappa är faktiskt snälla. De
tänkte kanske efter lite när jag försvann. Jag har fått välja
alla mina favoriträtter denna vecka efter rymningen. Bra va?
Skriv så snart du kan.
Hejdå
Kala
Charlies brev till brorsan
Hallå brorsan!
Grattis på 12-års dagen!
Ledsen att jag inte kunde komma hem på din födelsedag.
Jag lovar att vi firar en extra gång om två veckor.
Vad fort du här växt upp! Snart tonåring. Nästan lite overkligt.
Det var ju inte länge sedan jag var i din ålder känns det som,
fast du är mycket coolare och mognare än vad jag var. Jag
var ganska blyg, eller inte blyg, men mesig och velig.
Jag kommer ihåg att jag rymde vid ett tillfälle. En natt. Kommer du ihåg? Du måste ha varit 4 år.
Jag, Kala och Pim. Vi var sura på vår lärare och bråkade om
något grupparbete tror jag. Jag hängde väl mest på. Haha, vi
gjorde nåt slags läger, en koja, tände en brasa och satte till
och med upp snubbeltråd! Minns att jag tyckte det kändes
spännande i början. Skogen kändes som ett äventyr. Innan
det blev mörkt och kallt. Hur mådde jag egentligen? Varför
gick jag inte hem bara? Kommer ihåg hur mycket jag längtade efter mamma, pappa och dig.
Det var i och för sig lite kul också, Kala kan vara så kul ibland.
Även när hon egentligen är ledsen. Och stackars Pim, vilket
dåligt samvete hon hade. Vad rädd hon var för att gå hem.
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Det var som om jag fick syn på någonting där ute i mörkret.
En liten, liten Charlie som tryckte ner mig. Sa att jag var
bortskämd och värdelös. Lyssna aldrig på såna röster Josef.
Du ska vara stolt över dig själv. Jag är stolt över dig, brorsan.
Förutom när du är Gnäll-Sören… Närå, skoja bara.
Till slut blev det i alla fall morgon och jag gick hem. Tror det
var Pim som fick mig att våga lämna Kala där ute. Det hon
gjorde. Hon gick hem till sin mamma och erkände att hon
gjort något riktigt, riktigt dumt. Det var riktigt illa, hon var så
rädd att hon skakade, men hon gick ändå.
Grymt modigt. Det var ju det grupparbetet handlade om! Det
som vi gjorde i skolan. Innan vi rymde.
Så otroligt glad jag var när jag kom hem. Jag lyfte upp dig
och lyckades dra ner lampan i hallen på nåt sätt. Är nog ingen risk att det händer när jag kommer hem den här gången.
Jag kommer vara lika glad att se dig, men du är alldeles för
stor för att lyfta upp nuförtiden.
Vi ses om ett par veckor!
Hälsa Mamma och Pappa,
Kramar Charlie
Rymning enligt Pim
Igår rymde jag hemifrån. Det var första gången jag gjorde
det. Eller en gång förut har jag gjort det men då stod jag bara
utanför huset i typ 20 minuter för jag visste inte var jag skulle gå. Sen gick jag in igen för det var så tråkigt och jag frös.
Men igår rymde jag hemifrån på riktigt med Charlie och Kala.
Jag hade en anledning till varför jag rymde. Jag var tvungen
för jag hade gjort något jättejättedåligt.
Kala sa varje gång att jag borde rymma för att min mamma
är snål. Kala ska inte prata om min mamma för hon vet
faktiskt inte att hon jobbar skitmycket och typ alltid sparar
allt hon kan. Hon kan inte rå för att hon fick barn när hon var
jätteung och att hon inte hann utbilda sig bättre så hon fick
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ett annat jobb. Det sa jag inte. Ibland blir jag också arg på
min mamma för att hon är så fattig. Men jag försöker att inte
säga det så ofta för hon blir jättetrött då och ibland ledsen.
Jag blir faktiskt trött på att aldrig ha någonting och det är
inge kul att inte få vara med och alltid behöva säga tack. Så
när jag hittade pengarna från klasskassan hemma då tog jag
dem. Och faktiskt kände jag att jag skiter i allt jävla rätt och
anledning nu för jag vill också vara med och jag vill också ha
lite kul för en gångs skull. Så jag tog de där pengarna, det
var i förrgår, och mamma kom inte hem förrän sent, så jag
gick och handlade, i lite olika affärer i centrum. Jag bara gick
in och tog allting jag ville ha. Allt som såg lite kul ut bara tog
jag och jag kunde betala för allt utan problem och jag hade
fortfarande hur mycket pengar som helst kvar.
Mamma märkte inget på kvällen eller morgonen och hon
var så stressad att hon inte ens frågade varför jag hade den
stora väskan. Jag kunde ju inte lämna det hemma, ifall hon
skulle hitta det. Hela dagen kunde jag inte sluta tänka på
pengarna och på hur arg mamma skulle bli och att hon alltid
säger att hon litar på mig.
Jag har aldrig varit ute i skogen en hel natt förut. Det gick
typ nästan inte att sova för det var så kallt och när man sov
drömde man typ bara mardrömmar. Ett tag hade vi en eld,
men den räckte inte så länge. Charlie ville att vi skulle göra
redovisningen när Kala somnat och att det skulle vara om
Malala Yousefsai. Jag vet vem hon är för mamma har pratat
om henne. Jag visste inte att Charlie visste, men han hade
klippt ut saker ur tidningar och allting. Jag blev faktiskt rätt
glad för det var faktiskt en bra idé och hon är jättemodig och
ascool. Men sen vaknade Kala och först ville hon typ ta över
allting och sen ändrade hon allt som hon alltid gör och sa att
vi skulle göra om Zlatan istället och Charlie bara höll med
fast Malala var hans förslag. Oftast brukar jag låta dem göra
det de vill, för jag är pacifist och vill inte hålla på att bråka.
Men nu blev jag faktiskt arg. Men de brydde sig typ inte och
jag var så himla arg att jag nästan ville gråta och jag gick
och la mig för jag ville inte att de skulle se och jag trodde

aldrig jag skulle somna med jag somnade nästan på en
gång. Jag drömde jättekonstigt om min mamma och polisen
och att alla tyckte det var äckligt hemma hos oss och tråkigt
och jag kunde nästan inte skilja på drömmen och det vakna.
Till slut vaknade jag i alla fall på riktigt och det var som att
inget var så hemskt som den där drömmen och jag tänkte
på Malala som vågade fortsätta fast de sköt henne i huvudet
och tänkte att då får de väl hata mig eller sätta mig i nån sån
där skola eller vad som helst, jag skiter i. För min mamma
ska i alla fall inte behöva ha skuld för det och jag är faktiskt
modigare än folk som bara gör saker fel och skyller på andra
och jag tänkte att mamma kanske kanske blir lite stolt i alla
fall om jag vågar berätta om pengarna och mobilen och allt
och om jag bara säger att jag tar mitt straff. Sen gick jag
hem. Kala var jättesur. Men Charlie sa att jag var modig. Och
jag kände mig bättre när jag hade bestämt mig för då var
jag beredd på att alla skulle bli arga och tycka illa om mig,
men inte så rädd längre. Och kanske skulle nån mer förutom
Charlie säga att det var modigt.
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