Familjen i det
hemska livet!

Av: Judith Francesca Belfrage och
Laban Melchert Thelaus

Det var en gång två
barn som bodde i
Syrien med sina
kusiner.
Deras mamma hade
dött i sjukdomen ebola
och deras pappa var ute
och krigade.
Barnen hette Sala,
Muhammed, Nara och
Arina.

Barnen hade även en
kompis som bodde på
högsta våningen och
hette Oskar. Barnen
bodde med Naras och
Arinas mamma och
pappa. De vuxna hette
Arna och Akar. Naras
finger hade skurits av i
en slaktmaskin när hon
hjälpte sin mamma.

De bodde i ett väldigt
förstört hus på våning
två, nästan alla hus i
Syrien var lite förstörda.
De flesta hushållen i
Syrien hade bara en
soffa. De var för fattiga
så inget av barnen i
släkten gick på en skola.

En dag så var alla i
släkten väldigt glada för
de visste att Salas och
Muhammeds pappa
skulle komma hem och
hälsa på imorgon. När
dagen var kommen så
kom han inte, de insåg
nog att han hade dött i
kriget!
- Nej! Pappa har dött!

En dag såg Muhammed
en bomb som kom från
ett flygplan, han skrek:
- Hjälp! Hjälp! Nej den
träffade Oskars våning!
De sprang snabbt upp till
Oskars våning. Det var
ett stort hål i taket.
Oskar och Oskars
mamma hade dött,
sedan frågade de om
Oskars pappa ville bo
med dem och det ville
han.

Nästa natt. Det kom en
bomb så att hela släkten
dog förutom Muhammed
och Sala.
- Uhhhhhhh! Gud vad tur
att vi inte dog, men alla i
våran släkt är förlorade!
Sen fick Sala och
Muhammed flytta till ett
barnhem.

På barnhemmet bodde 18
barn och det var
jättekladdigt. Men det var
också hårda sängar och
äcklig mat. Sala och
Muhammed hatade
barnhemmet.
- Ajjj! Muhammed skar sig
på en rostig spik som stack
in i fingret ut ur väggen.

Sala skrek:
- Pappa! Oj, jag menade
fröken! Fröken sprang till
telefonen och ringde
443. 443 är till akuten i
Syrien. Ingen svarade
för alla var upptagna
med sjukdomen ebola.
Fröken drog ut spiken ur
fingret.
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Muhammed fick en
spruta i fingret! Sen la
de honom i sin sängen.
Men efter två timmar var
Muhammed död! Sala
var så ledsen så hon
sprang ut mitt i kriget så
hon fick ett skott mitt i
magen så hon dog
också!

Hör ni, så att ni bara vet så händer faktiskt
detta på riktigt!

