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En värld som doftar
kärlek och hopp
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HöStEn är här och ler mot dagens slut, solens skymning. Träden skakar av sig sina 
färgglada ungar och låter vinden jaga dem och snurra dem dit de vill. Himlen tvättar 
sina ögon med regnet och en regnbåge vinkar till folket som går förbi.

Den här vackra hösten har jag haft äran att vara i Skälltorp/Balettskolan och lära 
känna nya elever, elever som doftar konstens olika uttryck – musik, balettens poetiska 
och vackra rörelser, historier som vaggar barnens oro och planterar behag lig ro i din 
skimrande och fina själ.

Jag undrar hur många elever från Skälltorp har varit i Balettens livliga rum, lyssnat 
på rummens olika musik och tittat på eleverna som jobbar hårt för att kunna bygga 
en kropp och själ som blomstrar i konst och tar oss dit vi vill, en helt ny värld, en värld 
som doftar kärlek, hopp, trygghet, självkänsla och själv förtroende och ger vår själ den 
näring som varje själ behöver för att må bra. 

Det finns en skatt, en ny värld, inte bara i Skälltorpsskolan, utan även i alla an-
dra skolor och fritidsgårdar i Backa och Sverige. Skatten är alla elever med ursprung 
från hela världen, deras kulturer, minnen och historier som berikar våra känslor och 
tankar. 

När vi möts, lära känna varandra och smälter in i varandras verklighet kan vi bygga 
en ny värld. En värld som är fri från fördomar och som blomstrar i kunskap, kärlek 
och hopp.

♥
Till sist vill jag passa på att tacka lärarna, Ulla Julin och Monika Hagelin i Balett-

skolan och mina arbetskamrater i Kultan. 
Med all kärlek och respekt   

Homeira Tari
Kulturpedagog och författare

VI HållEr på att läsa Fotboll och Kyssar som 
är Mikaels Thörnqvists första bok. Vi  tycker 
att den är jättebra och spännande och kan 
verkligen rekommendera den. 

När Mikael Thörnqvist besökte vår skola 
berättade han om fotbollsböckerna som han 
har skrivit. Innan Mikael blev författare job-
bade han med Sony Ericsson-telefoner och som 
journalist. Efter författarbesöket intervjuade 
vi honom.

En författare med

Hela serien om Bollkänsla
Fotboll och kyssar
Tacklingar och tårar
Fiender och försvarare
Dribblingar med döden
Straffar och strul
Falskspel och finter
Röda kort och svarta naglar

Varifrån får du dina idéer till böckerna?
 Jag får mina idéer från fotbollslaget jag 
tränar. Jag har själv tränat i fotbollslaget, 
IF Väster i 12 år. Jag tränade tio timmar i 
veckan förut.

Har du alltid varit intresserad av att skriva?
 Ja, jag har alltid läst mycket i min familj.

Vad drömde du om att bli när du var liten?
 När jag var liten så drömde jag om att bli 
målare, fiskare och författare.

Vad har gett dig hopp i livet?
 Att skaffa familj var ett stort hopp i mitt 
liv. En annan sak som förändrade mitt liv 
var när jag slutade mitt förra jobb och blev 
journalist istället.

Handlar några av dina böcker om kärlek?
 Jag har ju skrivit en serie som heter Boll-

känsla och de böckerna handlar en del om 
kärlek.

Vad heter den första bok du skrivit?
Min första bok som jag skrev heter, ”Fot-
boll och kyssar.”

Kan du tipsa om hur man kommer igång att skriva en 
bok?

Man måste först och främst ha en idé om 
vad man vill skriva om och så ska man ju ha 
lust att skriva.

Var du på Bokmässan 2012?
Ja, jag var på bokmässan. Men inte för
mina böcker utan som gäst.

Skriver du romaner?
Jag skriver en del ungdomsromaner.

Håller du på att skriva en ny bok?
 Jag har skrivit ett manus som jag är klar 
med, men den är inte utgiven än...

Tycker folk att dina böcker är bra?
 Ja, folk mejlar till mig och skriver att de 
tycker att mina böcker är bra.

Mattheus Bäckström
Mimmi Liljeblad

Naomi Nordangård
åk 5, Balettskolan

När Mimmi, Naomi och Mattheus intervjuade Mikael Thörnqvist berättade han att skrivit sju 
fotbollsböcker.
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VI går på Svenska Balettskolan i Backa. 
Till oss åker elever från hela Västsverige för 
att både träna dans och läsa grundskolans 
ordinarie teoriämnen. Det gör vår skola 
unik.
För oss tar det ungefär en halvtimme att 
komma till skolan. Vi börjar kl 8.00 och 
slutar 16.15 nästan varje dag. Varje dag 
börjar vi med balett i en och en halv timme, 
sedan har vi andra danser t ex improvisa-
tion, karaktär, tåskor, akrobatik, scenisk 
gestaltning och kompletterande dans.

Efter baletten får vi mellanmål, sedan 
dansar vi och äter lunch. Ibland dansar vi 

efter lunchen också, sedan har vi teori.  Kl. 
14.30 äter vi mellanmål igen. Efter det har 
vi teori och sedan slutar vi.

 Om du vill söka in till skolan gör så här:
1. Ansök på nätet senast den 1 februari.
2. Sedan får man en kallelse om att vara 

med på intagningsproven. Det är 3 färdig-
hetsprov och ett slutprov, sedan får man 
göra ett sjukgymnastprov vilket innebär att 
vår sjukgymnast får kolla hur vi rör oss när 
vi dansar.   

3. Juryn tittar på att man har rätt förut-
sättningar, hur kroppen är byggd.

         P.S. man måste inte kunna dansa.

Gudrun och Leena
Hur är det att bo i Backa?

 Det är bra men mycket mopeder som låter och gäng på 
kvällarna.

Trivs ni i Backa?
Vi trivs bra och mycket bättre än där vi bodde förut. 

Känner ni till Svenska balettskolan? 
Gudrun: Nja... inte så mycket, sådär.
Leena: mitt barnbarn går på Skälltorpsskolan så jag 
känner till den.

Annelie
Hur är det att bo i Backa?

 Bra, det är nära till jobbet och 
till affärerna och jag bor här 
nära så det är bra.

Trivs du i Backa?
Ja, jag trivs men det är mycket 
oljud på kvällarna. 

Känner du till Svenska Balettskolan?
 Nej, inte precis! Alexandra Glinkina 

Destiny Macwange
 åk 5, Balettskolan
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”Vi går här för att vi 
älskar att dansa”

BAC A

”Det krävs stark vilja, passion och styrka”

Pontus

Noah

Svenska Balettskolan
Här är vi på

Stephanie
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Här intervjuas Noah (N), Pontus 
(P) och Stephanie (S) som går på 
Svenska Balettskolan.

Varför började ni på denna skola?
N: Först ville min mamma det 
men då väntade vi ett år och 
sedan började jag.
S: Jag ville utveckla min dans.
P: Jag läste om skolan, och jag 
tyckte att den lät bra.

Har ni varit kära någon gång?
N: Inte på länge.
S: Varit en gång på riktig och 
nu i början på en annan.
P: samma som Stephanie.

Hur känns det att vara kär?
N: Det känns bra.
S: En känsla som inte går att 
förklara.

P: Man vill klä sig snyggare 
och vill vara i dens närvaro, 
man blir också förändrad som 
person.

Vilken föreställning var roligast?
N: Svansjön.
S: Mein Schatz.
P: När jag var narr i Svansjön 
som gästdansare.

Vilket år var jobbigast?
N: Det bli jobbigare för varje år 
som går.
S: Förra året.
P: Jag tycker nog förra året.

Vad vill ni bli i framtiden?
N: Solodansare.
S: Hollywood-skådis om jag 
inte lyckas med dansen.
P: Musikalartist eller skådis.

Vad har gett er hopp i livet?
N: När det alltid går bra.
S: Allt som ger mig positiv 
energi (killar).
P: Mina vänner, familj och 
kläder (LV).

Vad krävs för att bli dansare?
N: Hårt jobb.
S: En riktig stark vilja och 
uthållighet.
P: Passion och styrka.

Vad gillar ni att göra på fritiden?
N: Shoppa, träffa vänner, träna.
S: Träna och umgås med 
kompisar.
P: Shoppa, träffa vänner.

Hur långa dagar har ni?
AllA:  De flesta dagarna är 
8.00- 17.30.

Hur lång tid tar det att resa hit?
N: Ungefär 45 minuter.

S&P: En timme och 45 
minuter om det inte 
är köer, annars tar det 
ungefär 2 timmar och 
15 min.

Elin Pervik
Tuva Nyström

Julie Millet Mohlin
åk 5, Balettskolan

När vi gjorde våra prov var vi jättener-
vösa, men tänk bara på att göra ditt bästa 
så kommer det gå bra.

Vi går på den här skolan för att vi 
älskar att dansa!

Hanna Grinvald
Sile Donnellan

åk 5, Balettskolan
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Mauro Rojas är modernlärare på 
Svenska Balettskolan och har dansat 
modern i 32 år. Men han har även 
varit lärare i balett, jazz, hip hop, 
breakdans, salsa, latin jazz, akroba-
tik, modern, pas de deux, improvisa-
tion och varit coach. 

När han började dansa var han 7 
år, han började dansa hos sina föräld-
rar, på Kristinehamns folkhögskolan 
KPS och sedan på Balettakademin 
i 4 år.

Mauro började dansa modern för 
han kände glädje.  Han har tävlat 
många gånger och även vunnit några 
tävlingar.

– Jag gillar att dansa mo-
dern för det är så brett och det 
är ett friare sätt att uttrycka 
sig. 

Han blev lärare för han kände att 

efter många års turnerande kunde 
han tillföra mycket till eleverna. 

Om han inte var danslärare skulle 
han blivit konstnär eller skulptör. 

När han inte dansar gillar han 
att skulptera, tänka, lösa gåtor och 
lyssna på mycket folkmusik med fiol 
och trummor. 

Mauro är hälften chilenare hälf-
ten colombian, han har även rötter 
i Amazonas. Han bor i Olskroken 
som ligger i östra Göteborg.

 Annie Olofsson
Alva Cronestad

Svenska Balettskolan

pEtEr Christiansen är balettpedagog i klassisk 
balett på Svenska Balettskolan i Göteborg. 
Peter är 59 år och har stått på scen i 30 år och 
gjort över 5 000 förställningar. Han har jobbat 
på Svenska Balettskolan i 18 år, sedan skolan 
startades.

Vi träffade honom en eftermiddag för en 
intervju. Han förklarar detta lite udda yrke 
för oss. 

Peter berättar: ”Jag är från Danmark. När 
jag var 9 år placerades jag av min mamma på 
Kungliga Balettskolan i Köpenhamn.  Det var 
mycket balett och teater därför att vi barn blev 
mycket använda i föreställningar.” 

Hur var din uppväxt? 
Jag har haft en trygg 
barndom, det är viktigt. 
Då blir man stark. Det 
är som ett hus, utan en stadig grund kan huset 
inte stå. Även om det var hårt jobb på skolan, så 
kunde man komma hem och känna sig trygg.

Du pratar mycket om balett, men vad är det egentligen?
Balett är en konstform. Det handlar om vackra 
rörelser på scenen. Men bakom scenlivet ligger 
stenhård träning. Professionella dansar från kl 
10 på morgonen till kl 7 på kvällen”.

 ”Modern dans är ett friare sätt att uttrycka sig”

 ”Balett är stenhård träning och inget dutteri”
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Här är vi på

Svenska Balettskolan
Peter

Vad har du för relationer till Backa? 
Jag har  jobbat i Backa i 18 år så jag har 
ett förhållande till Backa.

Vilken balett har inspirerat dig mest? 
Jag gillar baletten Napoli. Den handlar 
om kärlek.

Och slutligen: Vad vill du säga till alla ungdomar i 
Backa som inte vet så mycket om balett?

Balett är stenhård träning, det är 
inget ”dutteri”. Det skulle vara 
roligt om ungdomarna i Backa 
skulle testa på balett, även om de 
tycker det är löjligt. Men balett är 
faktiskt inte löjligt!

William Söderlund
Nathaniel Nilsson

Svenska Balettskolan

Mauro

JonaS palM är 36 år och kommer från Sve-
rige. Han är född och uppvuxen i Göteborg.
Jonas är gift sedan 9 år och har inga barn. Han 
är utbildad cellolärare och har tidigare jobbat 
som diskare och personlig assistent.
Han gillar alla slags instrument men särskilt 
cello och gitarr som han spelar själv. Jonas gil-
lar klassisk musik men också hårdrock och pop. 
Han tycker att det finns bra musik i alla genrer. 
Det som han gillar med musik är att man kan 
uttrycka sina känslor genom den.

Varför jobbar du med musik?
Jag jobbar med musik och barn för att jag 
älskar musik och för att jag tycker att det är 
härligt att se hur barn utvecklas. Jag trivs 
med mitt jobb för att jag gillar musik och 
för att barnen för det mesta är härliga att 
jobba med. På min fritid håller jag också på 
med musik, när jag hinner försöker jag vara 
ute i naturen. På min semester brukar jag 
vara ute på landet och ta det lugnt.

Hur var det din barndom?
Min barndom var bra. Jag har två systrar 
och två bröder som jag har haft mycket 
roligt med.

Vad är det som ger dig hopp?
Jag har fått hopp av mina goda vänner
och av att barn är så härliga.

Vad har kärleken för betydelse i ditt liv?
För mig är kärleken viktig, jag tycker att
det är härligt att leva ihop med min fru.

När blev du kär första gången?
Jag blev kär första gången i sjuan, tror jag. 
Innan dess var jag inte intresserad av tjejer.

Vad är din favorit mat?
Spagetti och köttfärssås.

Vilka språk kan du?
Svenska, engelska och tyska.

Fredrik Lee
5 a, Brudbergsskolan

Monir Bcharri
6 Z, Skälltorpsskolan

Aady Ahmed
6 e, Skälltorpsskolan

Gabriella Redzep och Alin Gulla är två  av Jonas elever. Här intervjuas de av Monir Bcharri och Aady 
Ahmed. 

”Jag älskar musik och 
spelar fjol. Jag lyssnar på all musik 

från hela världen och kan inte leva utan 
musik. Dans och musik ger mig hopp 

och kärlek.”
Gabriella Redzep

”Jag började på musik för 
att jag tycker att det är spännande. Jag 

spelar fiol och kan nästan all musik. Jag gillar 
musik för att jag lär mig att sjunga utantill. Jag kan 
inte leva utan musik och mina föräldrar för att det 

de som ger mig hopp och kärlek.”
Alin Gulla 

Jonas harmusik
både som jobb och fritidsintresse
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Vad heter du? Hur gammal är du?
Timmy Kjellqvist. 25 år ung, och har inte 
varit död en enda gång.

Varför klär du dig som August Strindberg?
Backa Bibliotek har bett mig porträttera 
August Strindberg för att det i år är 100 
år sedan han dog. Att jag klär mig som 
August kanske gör det lättare för folk att 
bli intresserade och känna igen honom. Får 
erkänna att det är lite blandade resultat, 
har blivit misstagen både för Jack Sparrow 
och framförallt Carl-Einar Häckner!

Är du gift? 
Jag är inte gift. August verkade inte så petig 
med att gifta och skilja sig, men jag tänkte 
vänta tills jag hittar någon jag bara vill vara 
gift med.

Vad har du för utbildning?
Jag har gått naturvetenskaplig gymnasie-
utbildning i min hemort Båstad, och har 
en hel del olika jobb i bagaget även jag 
(eltekniker, journalist, webdesigner, kock). 
För närvarande läser jag på Sahlgrenska 
Akademins läkarprogram.

Varför gillar du just teater?
Teatern lockar med att den låter mig förstå 
hur andra människor tänker och känner, 
och känslan att få bli någon annan – 
medan man fortfarande är sig själv när man 
vill – är oerhört spännande!

Vad har du för intressen?
Jag är en riktig nörd i allt jag gör och vill 
lära mig nya förmågor hela tiden. Älskar 
att lösa saker, att knyta ihop folk och lösa 
problem. Inte så mycket som en Sherlock 
Holmes, men om ni vet vem McGyver är, 
så är han min största idol! Annars gillar 
jag böcker, serier, spel, matlagning, cyklar 
och framförallt musik (favoritartist just nu: 
Bruce Springsteen).

Hur har din uppväxt varit?
Jag har haft en liten, men väldigt kärleks-
full familj och har haft turen att få se den 
växa med åren. Alltid varit en glad prick, 
och det har inte alltid gått lätt för mig i 
varken skolan eller livet, men det är en lek-

Fabian Göransson. Annars tycker jag bl a att 
JRR Tolkiens Sagan om Ringen är jättebra 
att börja med, den läste jag jämt som liten!

Vad är din favorit färg?
Orange! Bär alltid en läderväska med orange 
i, som jag ibland lånar till Strindberg.

Vilken sport gillar du?
Har tränat en del jui-jutsu, en självförsvars-
sport med mycket brottning, men är nuförti-
den rätt nyfiken på fäktning!

Vilken skolan gick du, när du var barn?
Montessoriskolan Asken i Grevie. Montes-
sori innebär att man planerar sin skoldag 
själv med lärarna, så jag fick bli extra bra på 
det jag ville!

Vilka länder har du varit i?
Förutom att jag jaft turen att resa till många 
länder i Europa har jag varit i en hel del 
asiatiska länder, samt Australien. Har inte 
varit på Nordpolen eller i USA, t ex, det är 
nästa steg!

Vilken dag är din bästa veckodag?
Fredagen. Människor är på gott humör, och 
man har hela helgen på sig till att ställa till 
med äventyr!

Vad har du för religion?
Tror inte på någon religion, men att studera 
celler i mikroskop gör ju att man undrar hur 
tusan vi kan bestå av så många små saker 
och ändå kunna göra så stora saker! Tycker 
att alla har rätt att tro vad de vill, bara man 
respekterar att alla tror olika.

Mellanstadiebarnen 
Kultans fritidsgård

auguSt StrIndbErg är en av 
landets mest betydelsefulla 
författare. Under 40 år var han 
en dominerande gestalt i det 
litterära Sverige, ständigt om-
diskuterad och ofta inblandad 
i personliga konflikter. många 
av hans romaner, noveller 
och teaterstycken är klassiker 
inom svensk litteratur.
Några av Strindbergs böcker:

Tjänstekvinnans son 
Röda rummet
Hemsöborna
Inferno
Mäster Olof
Påsk
Fadren
Fröken Julie
Ett drömspel.

august Strindberg föddes i 
Stockholm 22 januari 1849 
och dog 14 maj 1912.

tion i hur man hanterar sina problem som 
lösningar!

Vad betyder hopp och kärlek för dig?
Jag tror verkligen på kärleken. Jag hyser 
enormt mycket kärlek för min familj, mina 
vänner och för mänskligheten i allmänhet, 
och jag tron om att folk innerst inne vill väl 
är det jag lever på!

Gillar du att åka utomlands?
Oh ja, jag älskar det! Att träffa på andra 
kulturer är lite som skådespel – man blir 

medveten om hur annorlunda folk kan 
göra samma saker som man själv gör, och 
man får chansen att se och göra något nytt.

Vilken är din favoritårstid?
Föredrar nog vintern. Varken min far eller 
jag känner av kyla speciellt mycket, så jag 
njuter av den tysthet och vackra bilder vin-
tern målar upp helt utan att ens nysa! Och 
varm choklad i snön är bara bäst.

Vad betyder din familj för dig?
Allt. Min familj är inte bara folk jag har 
blodsband till, utan jag har turen att ha 
familjer av nära vänner, och jag skulle göra 
vad som helst för dem.

Vad brukar du göra på helger?
Jag vilar och läser lite, och sen gillar jag att 
ställa till med stora middagar för alla som 
vill komma. Tycker om att se folk ha kul, så 
det lägger jag min fritid på!

Hur känns det att vara Strindberg?
Det är kul! Strindberg var rätt olycklig rätt 
så ofta, men jag väljer att vara honom när 
han är på sitt bästa humör, kanske lite extra 
pratglad och lite mindre självupptagen. 
Sminket vänjer man sig vid.

Hur många böcker har du skrivit?
Jag har skrivit ett par stycken, men aldrig 
släppt någon… en dag får ni kanske läsa 
dem.

Vilken bok gillar du?
Läser just nu ”Molnatlasen” (Cloud Atlas) 
av David Mitchell, handlar om samma 
själar i olika tider. Lite Strindberg, t ex 
”Inferno” som finns i tecknad version av 

Hej
Strindberg!

Timmy Kjellqvist tyckte att det var roligt att få komma till Backas bibliotek och berätta om August Strindberg.

när författarEn Intiz Perez besökte fri-
tidsgården i Backa pratade han mycket om 
relationer, respekt, kropp och sex. Han sa 
bland annat att för att en relation ska funka 
så krävs det respekt. 

Intiz pratade ganska detaljerat om man-
nens och kvinnans könsorgan och berät-
tade att killars och tjejers kroppar faktiskt 
är mycket lika.

Han berättade lite om sin familj, och om 
att han hade massor av frågor som han inte 
fick svar på när han var yngre. 

Intiz ville veta en del om Backa och fick 
fina svar från oss.

Vad heter du? 
Intiz Chavez Perez.

Hur gammal är du? 
 27 år.

Har du fru?
Nej, jag är singel.

Har du barn ?
Inga barn. 

Hur länge har du varit författare? 
Hela livet.

Hur många böcker har du skrivit?
Två böcker helt själv. Elva böcker med 
andra.

Vilket land kommer du ifrån?
Spanien. 

Hur länge har du bott i Sverige?
22 år. 

Vad har du för planer inför framtiden ?
Kämpa med en ny bok.

Vad har du jobbat med innan?
Som journalist, på tv och radio. 

Varför skriver du om kroppen?
 Det är viktigt och roligt. Jag får alltid 
nya frågor som jag verkligen vill ta reda 
på.

Var kommer din inspiration från? 
Jag tror inte på inspiration, jag tror på 
hårt jobb.

Vad har du för utbildning? 
Journalist men nu går jag på andrologi-
utbildning som handlar om mannens 
kön.

Vad heter din bok och vad handlar om?
Respekt, sex och kropp. Boken handlar 
också mycket om tjejer och om varför 
respekt är grundläggande för att få alla 
slags relationer att fungera.

Favoritmat?
Min mormors mat.

Favoritfärg?
Svart.

Bato Baftijar
åk 7, Skälltorpsskolan

Intiz skriver
om våra 
relationer 
och kroppar

Intiz Perez. 

”Det är viktigt och roligt”
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Balett
Jag danSar balett. 
Det är kul att dansa. 
Fötterna dansar på 
golvet.

Det är fint med ba-
lett. Man kan dansa 
till musik. Jag dansar 
till pianomusik. Jag 
spelar piano också. 
Jag älskar balett och 
piano.

Fredrika Bilting
åk 4, Balettskolan

Hunden
dEt Var En gång en 
tjej som älskade hun-
dar. En dag skulle hon 
till en hundkennel. 
Där fanns det en ras 
och det var en Dal-
matiner. Hon gick in 
och såg direkt en liten 
hundvalp. Hon sa:

– Dig vill jag ha!
Och sedan när hon 

kom hem hade hon 
med sig en liten hund.

Linn Gabrielson
åk 4, Balettskolan

REGN
En dag satt två krå-
kor tillsammans. Det 
ösregnade. En kråka 
fick en droppe på no-
sen så att den hoppa-
de. Så hoppade en av 
dem, sedan så flög de 
iväg och pussades.

Erik Benson
åk 4, Balettskolan

dEt Var En gång ett par grab-
bar i 20-årsåldern som satt på ett 
café utanför Göteborg. 

– Hej grabbar! Har ni hört 
vad som stod i tidningen, frågade 
Samuel.

– Nej! Vadå? undrade Kalle.
– Ön Mighustai är en av värl-

dens mest kända öar. Skulle vara 
skönt med lite semester, sade 
Erik.

– Vi tar vår flotte, Olokoloko, 
sade Simon.

1 timme senare vid hamnen.
– Ta upp ankaret Simon! 
Så begav de sig till sjöss. Efter 

en stund började det blåsa. Det 
började blåsa mer och mer! Till 
slut började det bli storm i havet. 
Efter en kvart började stormen 
lugna sig. 

– Men var är Simon? frågade 
Samuel.

– Han kan väl inte…sade Erik.
De behövde inte säga något. 

Alla förstod redan vad som hade 
hänt.

Några dagar senare.
– Land i sikte!

Efter en stund var de 
framme.

Samuel gick av först, 
sedan Erik av och sedan 
Kalle.

– Jag hörde något, det är nå-
gon i buskarna, sade Kalle.

– Jag tar honom eller henne, 
sade Samuel och hoppade in i 
buskarna med en arg min.

–Men vad är det här för typ? 
Ser ut som en samuraj, sade 
Samuel.

– Ta mig inte! sade den gamla 
samurajen. 

– Vad pratar du om, undrade 
Kalle.

– Vadå? Är ni inte soldater 
från Albanien?

– Nej! Varför skulle vi vara 
det? frågade Erik förvånat.

–För länge sedan kom det 
soldater hit och plundrade våra 
byar och rövade. Deras hövding 
hette Gångerolf, sade Samurajen.

– Oj! Vilken spännande berät-
telse, sade Erik.

– Men jag är inte klar än. 
Gångerolfs soldater lämnade 

ifrån sig ett 
mynt. Det heliga 
myntet av Gut-

torm. Jag har en 
karta som jag har 

försökt tyda sedan jag var 
ung. Och nu har jag förstått. Jag 
är för gammal för att leta efter 
myntet så jag undrar om ni vill 
leta efter det, sade samu-
rajen.

Sedan sade de alla 
ja till samurajen 
och stack iväg för 
att leta vidare efter 
det heliga myntet.

Efter en stund 
hittade Kalle något. 
Det var något som 
glänste. De sprang det 
snabbaste de kunde till 
den gamle samurajen.

Vid Saltholmen.
– Nämen titta vem det är 

som står där!, sade Samuel.
– Hej Simon, sade Erik.
– Hej, och hur gick det, frå-

gade Simon.
– Det berättar vi senare, först 

vill jag bara krama dig, sade 
Samuel.

– Jag med! sade Erik.
– Men inte jag, sade Kalle.

Auguste Marmus
åk 4, Balettskolan

dEt Var En lItEn flicka med 
namnet Fatou. Hon var nio 
år och hade svart långt hår. 
Hennes mamma var väldigt 
snäll, men de hade några 

problem.
• Mamma är 

jättekär i Abdu 
så hon börjar 

bry sig mer om 
Abdu än om Fatou.

• De bor i Afrika och sväl-
ter.

• De hoppas att de kom-
mer därifrån någon gång 
men det kommer nog aldrig 
att hända.

• De bor i en koja av lera 
och grenar.

Fatou gillar att klättra 
i träd och brukar göra det 
varje dag. En dag när Fatou 
vaknar är mamma borta. 

Hon går till Abdu men han 
är inte heller där. Hon går till 
sin kompis Zarah.

– Var är alla,  frågade Fa-
tou.

– Inte vet jag, svarade Za-
rah.

– Min mamma är borta 
och Abdu också, sade Fatou.

– VA! Hon brukar ju alltid 
vara där när du vaknar.

– Ja, jag vet. Just det, hon 
är säkert med Abdu och ba-
dar, sade Fatou.

– Kom så går vi och tittar”, 
sa Zarah.

När de kom ner till vattnet 
såg de bara Fatous mamma 
men inte Abdu.

– Mamma, var har du va-
rit?” 

– Här nere och badat”
– Men Abdu då?

– Han är ute och jagar”
– Jaha!
När de kom till gården stod 

något konstigt med vingar. 
Det var ett flygplan.

Det kom ut  några personer 
ur planet som sa:

– Hej! Vill ni åka härifrån?
– Ja! Så klart.
De fem personerna kom 

från en hjälporganisation i 
Sverige.

Fatou, hennes mamma, 
Abdu, Zarah och Zarahs för-
äldrar gick in i flygplanet. De 
åkte ungefär 6-7 timmar. När 
de kom fram var allt annor-
lunda. Efter tre veckor hade 
mamma gift sig med Abdu 
och de bodde i ett fint hus 
och Fatou hade börjat skolan.

Emilia Samuelsson
åk 4, Balettskolan

Flykten från Afrika

Jakten på det heliga myntet

Kärlek & Hopp
Kram

Ärlighet
Rolig
Ljus

elegant
Kär

Härligt
Ordentligt

Prinsar
Prinsessor

Ida Javer Kristiansen 
åk 4, Balettskolan

Bomben och hoppet

BAC A

dEt Var En gång en flicka, hen-
nes namn var Elin och hon hade 
en kompis som hette Alexander. 
Elin och Alexander var lika gamla. 
De var sju år. Elin och Alexander 
gillade att snoka och lösa problem. 
En dag när de satt och spelade kort 
så lyssnade de på musik på radion 
och just när Elin skulle vinna så 
bröts musiken. En röst började 
prata om en bomb som förstör värl-
den med rädsla, vrede och sorg. 
”Bomben ser ut som en portfölj. Den skjuter ut strålar 
som gör världen grå. Nu är den stulen!”

Elin och Alexander hoppade ur stolarna. De bara 
stirrade på radion och efter en stund så sade Alexan-
der:

– Äntligen ett problem vi kan lösa!
Då sade Elin:
– Vi börjar på momangen. För att kunna lösa pro-

blemet behöver vi förstoringsglas, lösmustascher så 
att ingen känner igen oss, papper, penna, pulver och 
ficklampa.

Elin och Alexander gav sig iväg.
På vägen sade Elin:
– Var ska vi börja leta då?
– Killen på radion sade att den blev stulen från ett 

museum, sade Alexander.
– Bra. Då är det där vi börjar leta.
Elin och Alexander bodde i en liten by som hette 

Lillbyn. I Lillbyn fanns det bara ett museum. De gick 
dit.

De hittade inga spår. Alexander tänkte precis 
säga”Äh nu går vi” men då sade Elin:

–Pulvret! Vi häller ut pulvret, så visar det fotspåren. 
Och Elin hade alldeles rätt. Det syntes fotspår över 

hela golvet som bombtjuven hade lämnat.
– Kom vi går hitåt, sade Elin.
Spåren slutade vid en dörr.
– Kom så går vi in.
– Måste vi? sade Alexander.
–Vadå, är du skraj eller?
Det var mörkt. Elin och Alexander gick nära varan-

dra. Elin höll i ficklampan. Precis när Alexander öpp-
nade munnen så släcktes lampan och en röst började 
prata.

Elin och Alexander började skrika.
–Ni får aldrig den, den tillhör mig nu! Mohaha-

hahh!!! Jag tänker använda den till att göra hela värl-
den ond, så att alla blir som jag! Klockan 4.00 ska jag 
härska över alla, sade rösten.

Elin viskade till Alexander:
– Vad ska vi göra?
– Springa, tror jag, viskade han tillbaka.

– Du har nog rätt, Alex-
ander. Spring!

Tre timmar senare…
– Hur ska vi få tag i tju-

ven?”
Alexander tittade på klock-

an och sade förvånat:
– Den är redan fem i fyra.

Just då kom det två maske-
rade män in. Elin gömde sig men 

Alexander hann inte så han blev kidnappad. 
Elin ringde till Alexander men han svarade inte. 

Efter 6:e gången svarade han. Då började Elin prata. 
Hon hade tusen frågor att ställa.

Då sade Alexander:
– Lugn, lugn. Jag är okej, jag mår fint.
Alexander lade på. Elin blev stum. Hon försökte 

spåra Alexander men hon kom bara fram till ett café.
Hon tog på sig lösmustaschen och gick in.
– Hallå! hörde hon en röst säga.
– Hallå, sade hon tillbaka.
– Hej, vill du ha något?
– Nej, jag tror jag har kommit fel.
– Nej, du går ingenstans, sade rösten tillbaka.
Rösten hade blivit mörkare, det var som om det var 

en robot. Elin blev rädd och sprang till dörren men 
den var låst.

– VEM ÄR DU? Skrek Elin. 
Ingen svarade. Plötsligt så var det en hand som tog 

tag i henne. Precis där de stod åkte de ner som en ra-
ket. När de var framme såg hon Alexander. Han var 
bunden. Elin rusade fram till Alexander. Han viskade 
i örat på henne:

– Klockan är fyra, de ska börja snart. De är på par-
keringen.

Elin tog sig ut till parkeringen. De hade redan 
börjat. Världen blev gråare för varje sekund. Elin var 
snabb och det behövdes för det fanns typ fem vakter. 
För att göra världen grå behövdes det: Rädsla, sorg 
och vrede. Då förstod Elin att hopp skulle kunna göra 
världen kärleksfull.

När de där gubbarna hade gått så passade Elin på 
att springa dit. Hon letade efter en burk med hopp. 
(Känslorna var i olika burkar.) Så då tog Elin fram sitt 
eget hopp och gjorde världen kärleksfull. Just då kom 
Alexander dit och såg det som hände. Elin föll. Alex-
ander sprang fram till henne för att se om hon fortfa-
rande levde. Och tänka sig, det gjorde hon! Alexander 
kramade henne så hårt. I samma ögonblick kom poli-
sen dit och grep snubben och hans vakter.

The end.
Maya Mendoza 

åk 4, Balettskolan
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Kärleken är starkare
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Ridolyckan
HEJ, Jag HEtEr Melissa. Jag och min familj ska åka till Hafsten och cam-
pa! Jag älskar att campa. Vi har campat här en gång förut. I morgon ska vi 
rida. Det ska bli kul.  Jag har ridkläder med mig, för jag har ridit förut och 
det är onödigt att slösa på rena vardagskläder.

Det är sent nu och mamma säger att vi måste göra oss i ordning för 
sängen.

Nästa dag.
– God morgon! säger mamma.
Solen lyser rakt i mina ögon.
– Ät frukost nu så att ni kan rida sen!”
–Jaaa! Okej! skrek jag.
En timme senare…
Jag var färdig för att åka till stallet. Vi fick hjälmar 

men inga västar. Det var konstigt, tänkte jag. Man har ju 
alltid västar. Ja, ja. Det får väl gå. Vi började skritta se-
dan trava och därefter började vi galoppera.

Hästen före mig blev rädd för något och svängde åt fel 
håll. Det fanns en rotvälta vid sidan av vägen och vet ni, hästen kastade av 
mig i extremt ökad galopp i rotvältan. 

Jag öppnade ögonen och visste inte var jag var. Sedan när jag kom på var 
jag var, började jag skrika och gråta. Jag kollade ner på mina ridstövlar. Det 
var som ett vattenfall, fast av blod som droppade ner på mina ridstövlar.

Jag såg två av allting, jag fattade inte vad som hade hänt och jag visste 
inte varför det blödde så mycket heller. Min storasyster, Denise, dök av sin 
häst för att hon blev så rädd för att jag ramlat av. Fast hon fick inte ont nå-
gonstans. Mamma kom springande till mig.

Jag bara skrek och grät. Mamma sade att jag blödde över hela min pan-
na, armbågar, knä, mage och bröstkorg. Sedan efter en stund skrittade vi 
sakta hem. Pappa köpte stora och små plåster. På kvällen duschade jag jät-
teförsiktigt.

Dagen vi åkte hem, åkte jag och mamma till akuten.
Tidbeställningen blev fel, så vi fick vänta i 4 timmar.
–Melissa, ropade sjuksköterskan.
Jag gick med sköterskan med ett rakt ben för att jag hade fått ett jättesår 

på knäet. När jag och mamma gick in i rummet, kom en dansk doktor in. 
Just då kände jag att jag behövde gå på toaletten. Jag frågade artigt ifall jag 
fick gå. Han tvekade men sade såklart, ja.

När jag kom tillbaka var doktorn inte där. Vi fick vänta jättelänge innan 
han kom tillbaka.

När han kom in, lade han ner, nål, tråd, tejp, vatten, bomullstussar och 
spruta med bedövningsmedel i, på bordet.

Han började med sprutan i pannan. Sedan tog han fram nål och tråd 
och började sy. Jag hoppades att doktorn skulle vara så försiktig och inte 
sticka nålen i ögat på mig. Jag hoppades att allting skulle bli bra.

Han lade på en blöt bomullsbit och tejp. När han lade
undan grejorna sa       han till mig att han hade sytt fyra
stygn. Sedan sade         vi hejdå och gick hem, glada.

Melissa Owen
åk 4, Balettskolan

Fotbollsspelaren

Det glömda klostretMörkrets
titaner
när JordEn prEcIS skapats, 
fanns ett släkte av odödliga 
gestalter. De var i gasform, 
flytande form eller fast form. 
De såg ut som gas, de kändes 
som vatten, men i mitten stöt-
tes man ut av ett hjärta av 
sten. Den mäktigaste av dem 
var den fruktade rädslan själv. 
Han var större, starkare och 
mäktigare än alla andra.

Han var stor, som två stora 
berg.  Han var svart, kolsvart 
och när man tittade på honom 
kunde man se att han skickade 
upp ett rödrosa sken. Men nu 
planerade han hämnd på de 
andra gudarna. De var vita 
som is, men varma som sol, 
blåa värmande ögon. Deras 
kraft kunde bara hjälpa till 
men var övermäktig. De vita 
gudarna kunde skapa sol som 
kunde ge dem energi och ljus. 
Medan mörkrets mäktiga kraft 
vandrade mot den vita platsen, 
förberedde sig de vita gudarna 
för en blodig strid mellan de 
båda titanerna. 

PS. Gudarna var inte helt 
odödliga, för annars hade det 
inte varit någon mening att 
strida.

Dante Lagercrantz
åk 4, Balettskolan

Glad-dikt
Godis gör mig glad
Lejon är vackra
alla dagar är roliga
Dans är inte bara för tjejer

Emanuel
Heimann Ippolito

åk 4, Balettskolan

Vips så var de kära
En dag SKullE en flicka som hette Lina, gå till stan och fika 
med sin mamma Sofia. Mamman gick för att beställa bulle 
till Lina och kaffe till sig själv. Då såg Lina en pojke som var 
jättesöt. Lina gick fram och sade:

–Hej, vill du vara min kompis?
–Okej. Förresten vad heter du? frågade han.
– Jag heter Lina. Vad heter du? 
– Jag heter Simon. Ska vi bli ett par? frågade Simon, Lina.
–OK! 
Vips var de kära och ihop!

Amanda Börjesson
åk 4, Balettskolan

Inga vattendroppar, droppar ute i öknen. Där bor 
kamelen. Kamelen heter Rut Resoslut. Solen var jät-
tesolig. Rut behövde vatten och mat. Hon vandrade 
och vandrade, hela veckorna ut.

Hon såg häst och vagn. Med ett par homosapiens, 
ps. de är urtidens människor. Hon såg något svart 
med en pinne som stod uppåt. Hon började rusa dit 
men nu såg hon att hästarna också skulle dit. Hon 
följde efter och sen stannade de , det kändes bekant.

Rut såg ett kors på pinnen. En av homosapierna 
sade något om kotret. Hon såg också en lyktstolpe, 
med något gammalt papper. Hon gick närmare, det 
var en bild på det gamla pappret. Hon gick ännu 
närmare. Bilden var svart-vit med massa lösa pilar 
och hål. Det var jättestora hål i marken.

Hon såg något gult med gröna fläckar på. Hon 
sprang dit med en jättefart. Det var mögelost. Hon åt 
upp den. Nu blev Rut ännu hungrigare men hon var 
närmare. Den svarta saken var en…en kyrka!

Men hon var inte säker på det men nu gick Rut efter 
hästen och vagnen. De fick lov att gå in kyrkan.

Rut rusade dit. Hon har nu lugnat ner sig efter 
mögelosten.

Rut som var kamel, gamade. Så homosapierna-vak-
terna blev undransfulla. De ropade på fler homosapi-
ens, men de sa, Tara kom!

Så kom Tara antagligen, så kände hon något.
Rut fick panik! Tara höll så hårt i henne. Rut blev 

jättearg. Hon stampade lätt på Tara för att hon hade 
så lite kraft. Rut var svagare än hon trodde. Bara för 
att de satte på de hängslena.

De slog henne så att hon svimmade. Nu sade hon 
kotret igen, innan hon svimmade.

När hon vaknade var hon i ett fängelse av nån 
anledning. Hon tänkte på klostret, de menade nog 
kotlett. Hon såg en piska som den där Tara hade. Rut 
såg andra kameler och andra djur. Men det mesta hon 
glodde på var en minnesmaskin.

Hon ville gärna äta den där kotletten Tara och de 

andra pratade om.
Rut fick veta av de andra att Denise var hövdinga-

kung över Ftedrika och Tara. De var homosapiens. 
De var de enda kvar av urtidens människor.

Rut ville så gärna testa minnesmaskinen. Hon 
hörde att Denise sa typ, tvätta kamelens öron, den 
nya.

Rut hade så mycket hopp att hon skulle få träffa 
sin riktiga familj. Rut såg hela tiden på en kille som 
var bredvid henne och han tittade på henne. Han 
hette Alexander. På kvällen grabbade de Rut fast till 
duschen. De tog en handduk och krånglade in sig i 
hennes öron. Alexander såg det och försökte gå ut 
men det gick inte. Då så ropade de andra två, Linn 
och Melissa. Och stångade in och befriade alla djur, 
just vad Denise inte hade trott.

Linn och Melissa var djurälskare. De var männis-
kor. Då hörde Rut att några ropade:

– RUT RUT RUT!!!
Och några andra:
– ALEXANDER KOM FRAM!!!
Så såg de att de var där springande tillsammans. 

Ruts familj såg Rut och Alexander var förälskade. 
Det kommer sig att Melissa och Denise ville också 
vara människa och nu förtrollades alla, Fredrika, 
Tara och Denise till människor. Och Rut och Alex-
ander hade ett fint bröllop.

Alexander hittade sin mamma och pappa och så 
levde de lyckliga i alla sin dar.

Snipp Snapp slut nu var sagan slut.
Sofia Calander

åk 4, Balettskolan

dEt Var En gång en kille som var 6 
år och gillade att spela fotboll. Han 
spelade det ganska mycket och ju mer 
han spelade desto större intresse fick 
han för fotboll. Till slut sade han till 
sin pappa att det var ok att söka till ett 
lag. Och så sökte han ett lag och fick 
plats i laget och när de hade träning 
blev han så glad att han började hoppa 
runt och skrika:

– Jag har fått plats i laget!
Första dagen fick han presentera sig 

för laget och de andra i laget fick också 
presentera sig.

Och så gick han på träningarna och 
kämpade tills han blev bäst i laget. 
Hans tränare sade att han var för bra 
för det här laget och att han fick byta 
lag. Och så bytte han lag och blev 
bättre och bättre.

När han blev 25 år tyckte han att 

han var tillräckligt bra för att byta ett 
av de kända lagen. Då valde han ett lag 
i Barcelona och tränade med det tills 
han blev en av lagets bästa spelare och 
blev ganska känd i världen också. Och 
det var det han ville bli också. Han 
hade uppfyllt sin dröm om att vara en 
av de bästa fotbollsspelarna.

Sedan blev han för gammal för att 
spela och  blev tränare istället och
tränade det laget han gick i och
så blev hans spelare väldigt
kända. Till 
slut 
orkade
han inte
och slutade s
om tränare och levde ett
vanligt liv. 

Malek Alsweirki
6 D, Skälltorpsskolan

Juvelens makt
dEt Var En gång en flicka som hette Sara. Hon 
hade en öken-orm. De bodde i Sahara. Men det 
Sara inte visste var att ormen redan hade en härs-
kare. Ormen ville bara ha hennes juvelhalsband, 

för det skulle släppa ut ormens ande. Or-
men fick tag på juvelen och stack till 

grottan. När Sara vaknade märkte 
hon att juvelen var borta och 

ormen också. Hon packade 
kläder och mat och följde 
sen ormens spår. När Sara 
kom till grottan såg hon 
ormen. Hon ropade:

– Orm! Ge mig juvelen.
– Nej, ge mig juvelen, 

sade härskaren.
Men ormen hade fått 

känslor för Sara. Så han 
gjorde det rätta och gav ju-

velen till Sara. Anden blev jät-
tearg, han svor att hämnas. Han 

blev så arg så att grottan rasade 
ihop. 

– Spring, orm! sade Sara.
– Jag vet, jag vet. sade ormen.

De hann ut ur grottan i sista sekunden. 
– Kom nu orm, så går vi hem, sade Sara.

Tara Skoglund
åk 4, Balettskolan

MarIa är en flicka med 
fräknar och rött hår. Poli-
sen letar efter henne. Hon 
försvann när hennes familj 
campade ute i naturen. Ma-
ria var med och plockade 
blommor och gick för långt 
i skogen och tappade bort 
sig. Som tur så hade hon tält 
och täcke och kudde med sig. 
Hon sov och vaknade av ett 
högt ljud. Hon gick ut för 
att kolla vad det var och när 
hon såg…

Det var en björn som växte 
cirka en meter per sekund. 
Efter en tid så var han så stor 

att man inte såg huvudet. 
Man såg att den inte växte 
mer.

En månad senare…
Polisen kom en solig dag 

och skulle skjuta björnen 
men…

– Vad? Är inte du Maria?
Maria satt på björnens 

rygg.
– Döda inte björnen, döda 

mig istället!
–OK, ifall den är ofarlig så 

gör jag inte det.
Hon var helt enkelt kär.

Erik Benson
åk 4, Balettskola



BAC A BAC A

Vad heter du?
Hanshi Sebastian
Hur gammal är du?
40 år.
Varifrån kommer du?
Iran.
Är du gift?
Ja, sedan 10 år.

Har du några barn?
Ja, två pojkar och en flicka.
Hur gamla är de?

De är åtta, sex och fyra år.
Har du gjort militärtjänst?
Ja.
Vad var du för sorts soldat?
FN-soldat.
Vad har du för utbildning?
Datatekniker och ekonom.
Vad har du tränat?
Karate, judo och aikido.
Hur länge har du tränat?
Över 30 år.

Hur länge har du 
jobbat med barn 
genom karate?
20 år.
Får du betalt?
Nej.
Gör du detta genom någon 
förening?
 Ja.
Vad heter föreningen?
Sinanju Shin Docenter 
Sweden

Har du någon gång ångrat att 
du valde kampsport?
Aldrig.
Vad är ditt mål?
Jag började träna som barn 
och det har hjälpt mig 
mycket genom åren.
Hur har det hjälpt dig?
 Jag har blivit mycket 

starkare både fysiskt och 
mentalt.

Cyrus Moghbelan
Gunnestorpsskolan

”Jag har fått bättre självförtroende”

Hanshi har tränat 
karate i över 30 år
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Berätta om din första 
kärlek!
 Det var en kille i 
första klass.
Berätta vad hopp och 
kärlek är för dig
Hopp är att ha 
något att kämpa för. 
Ha kärlek för det 
man gör.
Vad är dina hopp?
Lyckas i skolan. Nå 
målet i livet.

Vad vill du bli i fram-
tiden?
 Sångerska, skåde-
spelare.
Spelar du något instru-
ment?
Gitarr.
 Sjunger du?
 Ja.
Vad gillar du för musik?
Indie, pop, hiphop.
Vem är din idol?

Beyonce, Justin 
Beiber
Vad är din hobby?
Sjunga, dansa, 
skriva låtar.
Är du allergisk mot 
något?
 Nej.
Har du några djur?
Nej.

Jessica Larsson

Berätta vad kärlek och 
hopp betyder för dig?
Kärlek för mig är min 
familj och vänner och 
hopp är att lyckas i 
framtiden.
Vad vill du bli i framtiden?
Jag vet inte än.
Berätta om din första 
kärlek.
Det hände för typ två 
veckor sedan. Man 
tänker på personen 

hela tiden och man 
blir glad när man hör 
namnet.
Spelar du något instrument 
eller sjunger du?
 Jag dansar, spelar 
gitarr och piano.
 Vad gillar du för musik?
 Jag lyssnar på allt möj-
ligt förutom rock.

Vem är din idol?
Jag har ingen idol.
Vad är din hobby?
Musik, dans och 
teater.
Har du några husdjur?
Nej.

Nathalie Gattmer
6G, Skälltorpsskolan

Hopp och kärlek var temat 
för ett föredrag som Ro-
mella och Diém höll på Kul-
tans fritidsgård. Nathalie 
Gattmer och Jessica Larsson 
var där och lyssnade. efteråt  
intervjuade de föreläsarna.

cyruS Moghbelan, 10 år, från Gunnestorpsskolan har intervjuat sin karatelä-
rare Hanshi Sebastian. Hanshi har tränat i över 30 år och har fått diplom av 
World Organizer of Martial Arts i USA.

när cyruS hade intervjuat Shihan 
blev han själv intervjuad. Så här berät-
tade  Cyrus för Tina och Tania:

– För sex månade sedan började 
jag karate. Jag började för att lära mig 
självförsvar och karate. Jag har fått 

bättre självförtroende. Jag tycker att 
min karatelärare är en bra och seriös 
tränare.

Tina 13 år Victoriaskolan 
Tania 9 år Bjurslättsskolan

Diém Faieq kommer ursprungligen 
från Irak och är 15 år. Hon bor med 
sin familje och sin lille bror. Hon 
går i 9:an på Skälltorpsskolan.

Romella Hannoun är 15 år. Hon kommer ursprung-
ligen från Libanon. Hon bor med sina föräldrar och 
två bröder. Hon går i 9:an på Skälltorpsskolan.

6D, Skälltorpsskolan
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I skolan

– Denna vecka och nästa vecka 
ska vi besöka alla i klassens hem. 
Vi ska lotta ut vem som vi ska gå 
till först. Det blev Sallys hem idag, 
sade läraren.

Det här är inte sant! Å nej! 
tänkte Sally.

På Sallys gård

– Så det är här du bor, tönt, sade 
Hanna.

– Så säger man inte Hanna! sade 
läraren.

– Hmpf.
– Åh vilken fin hund, är det din 

Sally, frågade läraren.
– Ja, han heter Mike.
– Voff Voff, skällde Mike.
– Vilken ras är det?
– Det är en tollare.
– Har du några fler djur?
– Ja, vi har en get, tio får, tre 

kossor, två katter som heter Mis-
sen och Mjou. Vi ska köpa en häst 
också.

– Blä! Jag trampade i något djurs 
bajs, skrek Hanna.

– Åhh vad äckligt! sade Matilda.
– Hur kan du bo på den här plat-

sen? Den är så äcklig och hemsk. 
Det är fullt av illaluktande djur.

– Jag ska bara på toa, sade Sally 
och snyftade. Jag springer ut i sko-
gen och kommer aldrig tillbaka 
till skolan, tänkte hon. 

– Ingen gillar mig.
Något rör sig i buskarna.
– Vem där!? Kom fram, så jag 

kan se dig, skrek Sally.
– Jag måste drömma... det är en 

Pegasus framför mig!
– Var inte rädd, jag är här för att 

hjälpa dig, jag heter Kalypso, sade 
Pegasusen.

Sally och 
Pegasusen

– Hur vet jag att du inte kommer 
att skada mig? 

– För att jag är ditt enda hopp, 
om du inte tror på mig kommer du 
aldrig få några vänner.

– Ok jag får väl tro på dig.
– Jag ska ta dig dit du kommer 

att få mod. Hoppa upp på min 
rygg.

– Ok!
– Då flyger vi iväg till molnriket!

…

– Vilket vackert ställe, är det här 
du bor?

– Japp. Du har en speciell gåva, 
det är därför du kan förstå mig. 
Det är sällsynt, sade Kalypso. Vi 
landar i parken bredvid slottet.

– Oh, vilken söt liten häst.
– Ja, det är min pegasus-unge. 

Han blev svart, det är ovanligt.
– Är det din unge?
– Ja, och han är din nu.
–Va, är det sant?
– Ja, han kommer att bringa 

lycka till dig i all framtid.
–I så fall ska jag döpa honom till 

Thander.
– Det är ett fint namn, eller vad 

säger du, Thander?
– Jag älskar mitt nya namn!

I skolan

Sally sitter i trappan i skolan. Hon 
har precis börjat i sexan i sin nya 
skola. Hon har brunt lite lockigt 
hår och bruna ögon.

– Å nej!
Hanna och Matilda kommer.
– Varför sitter du här och glor 

bondtönt? sade Hanna.
– Jaha, där kom tårarna. Sally 

gråter igen, sade Matilda.
– Bondtönt, bondtönt nananaa...
Jag kommer aldrig få vänner här, 

tänkte Sally.

Efter skolan…

– Jaha hur gick det i skolan idag 
då?

– Dåligt som vanligt, mamma.
– Hur går det med att få vänner?

– Dåligt, det har varit så här 
ända sen vi flyttade hit och sen 
jag började i min nya skola!

– Lugna dig, Sally!
– Hanna och Matilda är värst.
– Vad gör de som är så dåligt?
– De mobbar mig.
– Jaså, gör de?
– Mmm.
– Varför mobbar de dig?
– För att jag bor på en bondgård.
– Vad töntigt. Men nu måste du 

gå och lägga dig.

Nästa morgon

Ring ring ring ring. Bip. Sally 
gäspar.

–God morgon på dig. Frukosten 
är klar. Nu måste vi återvända, jag 
tror att din lärare och de andra 
letar efter dig. Hoppa upp på min 
rygg igen, sa Kalypso.

– Ok.
– Kom då Thander!
– Jag kommer, mamma.

I skogen

Då var vi framme.
– Var ska jag ha Thander då?
– Han kommer att följa med mig 

upp till Molnriket.
– Men får inte jag träffa honom 

mer då?
– Jo, du kan träffa honom när 

du vill. Det enda du behöver göra 
är att ringa i den här bjällran. Då 
kommer jag till den här gläntan 
och tar upp dig till molnriket så 
att du får träffa Thander.

– Tack så jättemycket, Kalypso! 
Jag känner mig mycket modigare 
nu.

– Gå tillbaka nu.
– Hejdå, Kalypso!
– Och kom ihåg att tro på dig 

själv, sade Kalypso.

På gården

– Så nu kommer du äntligen, 
bondtönt, sade Matilda.

– Har du gråtit? undrar Hanna.
– De enda som är töntar är ni 

två, sade Sally.
– Nu ska vi gå, sade läraren.
– Du kommer få så mycket spö 

imorgon! sade Hanna.

Nästa morgon

– Idag ska jag presentera en ny tjej 
som ska börja här. Så var snälla nu 
mot  Susanna, som hon heter. Nu 
är det rast,  sade läraren.

På rasten

– Kom du ihåg vad jag sa igår? 
frågade Hanna.

– Ja, sade Sally.
– Då ska du få det också.
– Du rör inte henne! sade 

Susanna.
– Och vem säger det?
–  Det säger jag, sade Susanna.
– Du kommer inte undan med 

det här, bondtönt. Bara för att Su-
sanna räddade dig den här gången. 
Imorgon ligger du risigt till.

På kvällen

– Tack, Kalypso!
Cassandra Romhiemer

åk 4, Balettskolan

BAC A

– Snälla mamma kan jag inte 
få dansa eller sjunga i en kör i 
Lysekil, eller Uddevalla?

– Lina, jag har sagt att vi inte 
har tid men vi får se. 

Då gick jag till pappa och 
frågade honom.

– Det kan du få göra om du 
vill. 

– Men pappa, mamma sade 
att jag inte fick börja.

– Då ska jag prata med 

mamma.
Efter en liten stund kom 

pappa tillbaka och sade:
– Mamma tänkte en liten 

stund innan hon svarade.
– Vad sa hon? frågade jag.
– Hon sa att, ja det får du 

men då får du cykla till kören 
i Lysekil.

Då blev jag jätteglad!
Amanda Börjesson

åk 4, Balettskolan

Då blev jag jätteglad
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BAC A

Vad heter du?
Gregory Ove
Richard Reed.

Hur gammal är du?
21 år.

Vad jobbar du med?
Jag jobbar som ung-
domshandledare.

Är du gift?
Nej.

Har du barn?
Nej.

Har du flickvän?
Nej.

Vad gör du på fritiden?
Är med vänner.

Vad är det starkaste 
minnet du har?
Jag vann mitt första 
slagsmål när jag var 
8 år.

Vad har du för utbild-
ning?
 Journalistik.

Vad ångrar du mest i 
ditt liv?
Ångrar mitt liv 
som huligan.

Vad för slags tjejer är 
du intresserad utav?
De ska inte vara 
stroppiga. De ska 
ha ett gott hjärta, 
bra personlighet, 
humor, acceptera 
mig som jag är.

Hade du afro när du 
var liten?
 Ja.

Favoritbok?
Isstaden, Clive 
Cussler.

Favoritfilm?
Sagan om ringen.

Favoritmusik?
Allting.

 Gibou Njie

BAC A

GREG

EMIr SuHouJIc är 31 år. Han jobbar idag på Kultans 
fritidsgård. Innan jobbade han på fältgruppen. Han 
bor idag med sin sambo och sina två barn. Men han ska 
gifta sig. När Emir var 13 år flyttade till Sverige, det vill 
säga för 19 år sedan. Han bor i en villa. Han flyttade 
till Sverige på grund av krig och i början kände han sig 
förvirrad och tom, han längtade tillbaka.

Han jobbar med ungdomar för att han tycker det är 
spännande och på ett sätt kan han ge tillbaka till sam-
hället. Emir brukar på sin fritid umgås med sin familj.

Monir Bcharri 6e, Skälltorpsskolan
Seif Ahmed 6D, Skälltorpsskolan

Malek Alsweirki 6D, Skälltorpsskolan

EMIR

ROUDA

rouda MorabEt  är 50 år och kommer frånMarocko. Hon flyttade till Sverige med sina 
föräldrar 1973, när hon var 10 år. Hon jobbar på fritidsgård för att hon älskar att jobba 
med barn och ungdomar. Rouda har två flickor.

Vad gör du på din fritid?
 Jag simmar, umgås med mina 
vänner och min familj.

Vad har ditt land och Sverige gemen-
samt?
Industri, Volvo.

Vilket är ditt favoritdjur?
Katt.

Vilken är din favoritmat?
Köttgryta med plommon 
och mandel.

Vilken låt gillar du mest?
Beayse.

Vilket är din favoritsport?
Basket och cykling.

Vilken är din favoritfärg?
Grön.

Vem är din favoritskådis?
Meryl Streep.

Vem är din idol?
 Min mamma.

Hosen- Al-Berakdar
 Aman Temesgen

Klass 4-5, 
Brudbergsskolan 

3 ledare
på Kultan

åk 7, Skälltorpsskolan
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