Jag orkar
inte mer!

Av: Ida.A och Tristan.W

Lisa vaknar av att vinden
smeker henne. Hon låg
kvar i sängen en liten
stund innan hon går ner
till köket. Det är ganska
kallt. Det är höst. Efter en
liten stund går hon och
ska sätta sig och äta.
Vad konstigt! I vanliga
fall sitter pappa och
läser tidning och
mamma kokar kaffe. Lisa
ropar på mamma och
pappa. Men ingen
svarar. Lisa hittar en
lapp.
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På lappen står det:
Pappa och jag ska jobba
extra. Vi kanske ses
någon dag. Hon åt
frukost och drack lite
vatten. Hon gick ledsen
till skolan. Mamma följer
alltid Lisa till skolan men
idag gick hon helt själv.
Trots att hon går i
femman följde Jesica,
Lisas mamma, ändå med
henne.
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Men det var för
att hon bodde
långt ut på
landet. Lisa var
jätterädd för Zara
och Jocke för de
var skolans största
mobbare. Direkt
när Lisa kom in på
skolgården kom
Jocke och Zara.
Zara sa:
- Är du själv nu
eller?!?
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Lisa svarar inte. Jocke
ropar:
- Lisa är själv! Vi kan slå
henne!
Lisa springer allt vad
hon kan, men Jocke,
Zara och alla andra
mobbare på skolan
springer efter henne.
Jocke får tag i henne.
Nu tänker Lisa:
- Nu dör jag! En kvart
senare vaknade hon
av att hon hade
jätteont i bakhuvudet.
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Hon tittade på klockan.
Hon hade kommit för
sent till provet. Hon
springer in på toan, bara
för att kolla så
bakhuvudet inte var
skadat lika mycket som
det känns. Hon blöder.
Hon drar över luvan så
det inte syns. Lisa sprang
in till klassrummet. Alla
skrattar och pekar på
henne.
7

Lisa förstår inte vad de
skrattar åt, men när
Jocke ropar:
- Titta Lisas bak!
Hon tittar sig om och ser
ett stort hål i byxan. Till
och med ser man
underkläderna. Hon
springer och sätter sig så
det inte ska synas. Men
när hon springer och
sätter sig åker luvan av.
Man ser att det rinner
blod.
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Fröken heter Marian.
Hon är jättesträng.
Först fick Lisa en
ordentlig utskällning.
Och sen började
fröken säga till att man
måste gå upp till
skolsyster om man har
blod. Lisa gick upp till
skolsyster. När hon kom
fram till dörren var det
en liten springa.
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Lisa titta in. Hon såg
skolsystern. Skolsystern
såg Lisa och sa kom in.
Lisa gick in, då sa
skolsystern:
- Har du skadat dig? Lisa
sa:
- Ja, det har jag. Då sa
skolsystern:
- Jag ska ta en liten
spruta. Sätt dig på
stolen, sa skolsystern.
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Då tog skosystern fram
en stor spruta och stack
in sprutan i Lisa. Lisa
tyckte att det gjorde
ont, sen somnade hon.
Sex timmar senare
vaknade Lisa. Hon hade
lika ont i bakhuvudet.
Lisa kollade på klockan,
skolan var slut. Lisa gick
hem. När hon såg huset
kom Jocke. Jocke hade
en tändare i handen.
Han tände eld på Lisas
hus, hon blev jätteledsen
och sprang i väg.
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SLUT

Lisa träffade på
Zara. Hon blev
slagen och
svimmade. Efter
en stund vaknade
hon. Lisa sprang
hem och låg i det
uppbrunna huset
- När kommer
mamma och
pappa hem? sa
Lisa.
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