Döden kommer nära
AV:Minya och Leila

Det var en gång en flicka och en pojke.
Flickan var 6 år och pojken var 9 år. Dom
bodde i ett skjul.
Det var vinter och de frös väldigt mycket.
De visste inte vad de skulle göra. De hade
bara några tändstickor. De var bara tre
dagar kvar till julafton.

En kväll var de ute och letade efter saker
de kunde värma sig med, men sen tappade
de bort varandra. En kvinna kom till flickan
och sa:
- Hej lilla vän varför är du ute så här sent på
kvällen? Flickan sa lite försiktigt:
- Jag letar efter min bror.

Kvinnan frågade:
- Vad heter han? Flickan svarade
Johan och sen frågade kvinnan:
- Vad heter du?

- Jag heter Julia. Får jag va med och
leta för min hund är bra på att spåra.
Han heter Ruffsen.
- Okej, sa hon. Dom letade och
ropade och letade, men de hittade
inte honom.
-Jag tror att jag följer dig till dina föräldrar, sa
kvinnan. Julia sa:
- Det går inte.
- Vadå det går inte, sa kvinnan.
- Mina föräldrar är döda.
- Hur då, frågade kvinnan.

-Vi var ute i skogen en dag och plockade
svamp, men då kom en björn och försökte
attackera oss, men mamma och pappa sa
till oss att springa iväg och sen kom de
aldrig tillbaka. Kvinnan sa:
- Vi går in till mig. Dom gick upp för
trapporna och in. Julia gick till det stora
fönstret och kollade upp mot himlen. Där
såg hon en stjärna falla.

Då kom hon att tänka på att hennes mor alltid
har sagt att när en stjärna faller dör någon.
Sen såg hon något som flög upp mot himlen.
Något med vingar, kanske det kan va mormor
eller min bror. Sen kom kvinnan och frågade:
- Vill du bo med mig?
ja om vi hittar min bror också.
Kvinnan tände ett ljus så dom skulle hitta upp
mot trapporna medans pojken letade efter
Julia.
Pojken letade och letade men kunde inte hitta
Julia.
Pojken satte sig ner och så kom det en rik
amerikanare och frågade
- What are you doing out here? Pojken kunde
lite engelska så han svarade:
- I'm looking for my little sister. Då sa
mannen:
- No, come with me to America.
You will have a much better life there.
- Ok! svarade pojken.
Det gick till hans flygplan och flög i väg. Efter
några timmar var de framme i Amerika.
-WOW. Dom gick till hans bautastora hus.
Han hade pool, studsmatta och betjänter.

Han hade helt enkelt allt!
- Welcome to Amerika, sa mannen. De gick in
i det stora huset. Det stog ett stort julbord.
- I'm going for a little walk, sa han till mannen.
- Ok!

Han gick till hamnen och såg en flaskpost i
vattnet.
Han fiskade upp den och tog ut brevet från
flaskan.
Han vecklade upp det och läste. Så här stod
det.

KÄRA JOHAN. OM DU FÅR DET HÄR
BREVET SÅ VILL JAG
ATT DU SKA VETA ATT JAG HAR ETT
BRA LIV. JAG VILL GÄRNA HÄLSA PÅ
DIG OM DU INTE ÄR I HIMLEN FÖR DÅ
MÅSTE JAG DÖ FÖRST.
UNDERTECKNAT JULIA
SKRIV TILBAKA TACK!

Johan springer tillbaka till huset och tog fram
papper och penna. Han började skriva. När
han var klar sprang han till hamnen och
kastade flaskposten. Nästa dag så kollade
Julia på stranden. Vad bra tänkte Julia. Hon
läste. Det stod: Hej Julia. Jag saknar dig. Kan
du komma och hälsa på mig eller jag dig? Jag
saknar mamma och pappa! Undertecknat
Johan.

Pojken skulle åka och hälsa på Julia. Men det
var ganska svårt och jobbigt. Ibland fick man
stanna där i ett år på flygplatsen och det finns
många sjukdomar och farliga saker. Mannen
följde också med och kollade så han tog rätt
tåg till flygplatsen men det hade gått en
månad och pojken hade fått en sjukdom som
spreds till mannen så de båda blev sjuka och
började svettas jättemycket. Allting började
snurra.

Pojken höll hårt i mannens arm. Han tänkte att
nu skulle han aldrig komma fram. Han skrek:
- AAAAAAAAA. Allting blev svart och han och
mannen dog!!!

Flickan och kvinnan fick reda på det och grät
som dom aldrig har gjort förut. Dom fixade en
grav till honom och sjöng en vacker sång. På
kvällen när flickan kollade ut genom den
kristallmörkblåa himlen, tänkte hon att de
kanske möts uppe i himlen och får ett vackert
liv där uppe.
SLUT.

