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I Syrien var det krig så att
deras hus hade sprängts.
Abdullah, Ariuel och Theo
flydde till Sverige för att deras
hus hade sprängts och blivit
uppbränt i Syrien. Nu sitter de
i en lada i Sverige. Två dagar
senare.... De hade inte ätit på två
dagar så de var jättesmala och
nästa dag hittade man dem
utsvultna.

Man var tvungen att åka och hämta mat. Men
när man var tillbaka hade Aruiel och
Abdullah redan dött. De hade sagt att deras
pappa hade dött när de flydde från Syrien
innan de dog. Och deras mamma hade dött för
att rädda dem. Men Aruiel och Abdullah
fick en begravning i skogen i stället, för de inte
hade råd att bli begravda på en kyrkogård. Så
nu ligger de döda i skogen för att de frös ihjäl.
De hade med sig en lillebror som hette Theo.
Theo bodde i en annan lada. Där kunde han
slakta djur så att han kunde få mat att äta. För
att en bonde hade dött. Han hade sett när
bonden dog med egna ögon för att han var
gammal.

Theo hade brunt hår och det enda han hade
förutom ladan var en basketboll, djur, en grill
och lite ved. Det fanns grisar, får och kor.
Av fårens ull sydde han kläder för att hålla
sig varm. Det fanns också en grill och ved.
Om han slaktade en gris så kunde han steka
bacon. Han mjölkade korna så kunde han få
mjölk. Av mjölken kunde han göra smör och fil.
Det fanns en flod och där kunde han fiska lax.
Sedan rensade han laxen. Och på så sätt
lagade han sin mat. Hans hus var gammalt och
slitet. Det fanns råttor och möss i huset. Det
fanns också en gammal katt.

Katten hade inget namn så att Theo döpte den
till Misse. Theo gick ut en runda. Efter en
timme ungefär så frös han så mycket så att det
kändes som om han skulle frysa ihjäl. Han
gick vilse och hittade inte hem. Nästa morgon
hade man också hittat honom död i skogen.
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Det är vi som
har gjort boken.

