BARNET SOM ÖVERLEVDE FÖRSTA
VÄRLDSKRIGET

av: Axel Mattsson och Charlotte P

Det var första världskriget. Den fattiga familjen
Klöver satt i sitt hus och frös. De hade ingen mat,
inget vatten och ingen säng. Alla släktingar hade
dött.
De var rädda. De visste inte vad som väntade.
Helt plötsligt hörde de ett ljud från ett
flygplan:blrblrblrblrblr... Sen så hörde de ett
klickande ljud. Klick. Sen ett skrik från pappa
Anders: Sssppprrrrrriiiiiinnnnnnnggggg!!!!
Uuuuuuuuuuttttttttttt!! De såg en svart prick i
himlen som blev större och större. Anders puttade
ut alla i familjen för att det var en bomb.
Anders hann inte ut. Alla i familjen började
gråta. Gråten bara rann från deras ögon. De var
ledsna, men de visste att de var tvungna att fly nu
när Tyskland visste var de bodde. De letade
genom hela byn, men de hittade inget hus.

Den här bilden föreställer huset som
sprängs.

Så de vandrade upp mot norra Sverige. Efter två
månader var de äntligen framme i Lappland. De hittade
en lada att bo i.
Men det var vinter så de frös. Det enda de kunde värma
sig med var halm och det enda de kunde leva på var
mögligt kött som de hittade. Barnen kände sig
underlägsna, de visste inte vad de skulle ta sig till.
Det fanns ingen lösning. Brädorna var mögliga. Helt
plötsligt hörde de fotsteg...Det var soldaterna. De visste
inte vad de skulle ta sig till. De sprang runt i hela ladan
och letade efter ett ställe som de kunde gömma sig i eller
fly. Till slut så hittade de en skyddskällare. Under
jorden var det mörkt och fuktigt. De var rädda. De
hörde stampande fotsteg. De hörde en röst som sa:
- Vi går här ifrån. De är inte här. Familjen blev lättade.
Mamma Anna sa till de äldsta syskonet Tina:
- Vad du än gör, vakta Thomas!!! Sen gick hon i väg
och undersökte källaren. Tina stod där vettskrämd. Hon
var ändå bara 10 år.
Tina är så tyst som hon bara kan för hon vet att de kan
upptäcka henne.

Hon hör ett steg, sen ett till och sen ytterligare ett. Hon
får en klump i magen. Vad kommer att hända? Hon blir
så rädd att hon svimmar. Det enda är att hon vaknar
inte. Det är som hon är i en evig sömn... Hon är död.
Men Thomas han lever helt ensam utan en familj utan
vänner ett kärlekslöst liv. Det är som att han inte har
några känslor. Mamma Anna hade hittads död.
Han visste vad som hade hänt, han visste ödet. Det gick
till så här: När hon svimmade så smög det in en soldat i
skyddskällaren. Han kom närmare och närmare och
dödade henne. Anna hörde Thomas gråt och började
springa tillbaka. När hon kom dit så såg hon att Tina
låg död och Thomas låg i famnen på en soldat. Anna
blev arg men hon vågade inte bråka med en soldat med
ett gevär. Hon sprang mot honom och gjorde en
amerikanskfotbollstackling rakt i magen på soldaten
utan att tänka. Soldaten reagerade inte. Utan att bråka
sköt han henne. Det hördes ett skrik, sen låg det ett lik
på marken.
Thomas vaknade upp ur sin panik och sprang gråtandes
i väg. Han sprang och sprang. Han visste inte vart han
var på väg. Det enda han visste var att soldaterna var
efter honom. Sen vill vi inte berätta mer. SLUT

