ATT VÄLJA SIDA!!!

Alexandra Alberoth

kapitel 1
Hej jag heter Tilda, och jag är mobbad.
De har hållit på länge nu och jag vet inte
hur jag ska få stopp på det! Det började
när jag gick i fyran, sedan dess har det
bara fortsatt! På rasterna så följer ett
killgäng efter mig, de är 4 stycken, och
mycket starkare än jag. I dag har dom
redan slagit, sparkat och retat mig. Jag
försöker hålla mig undan, men det går
typ inte! De hittar mig var jag än går!
Jag vet inte om jag vågar gå till skolan,
för idag tog dom min nya jacka jag fick
av min mamma, undrar vad de kommer
ta imorgon.

kapitel 2
Jag låtsades vara sjuk, men det gick inte
så bra! Så jag fick gå till skolan ändå,
fast jag inte ville! Det tog inte lång tid
innan jag såg dom, jag blev så klart rädd,
men jag var van på något sätt. Jag hade
inte på mig något specielt idag så dom
hade inte något att ta trodde jag, men då
hände det!
- Ta av dig kläderna.
- Va, sa jag.
Men jag gjorde som de sa: först tröjan,
sen byxorna.
- Så, sa jag, men de var inte nöjda. De
ville att jag skulle ta av mig behån också.
- Aldrig, sa jag först, men när killen i
mitten höll upp kniven han hade i väskan
så ändrade jag mig genast! Det var så
pinsamt!!! Jag sprang där ifrån nästan
helt naken, när jag kom hem så la jag
mig i sängen och bara grät!

kapitel 3
Mamma hörde att jag grät från köket,
och hon kom rusande.
- Vad har hänt, frågade hon. Jag svarade
inte utan fortsate att gråta.
- Lämna mig i fred, sa jag. Efter ett tag
gick hon ut ur mitt rum. Sen dess har jag
inte varit i skolan, jag har skolkat. Om
mamma får veta det så dödar hon mig!
Men när jag till sist bestämde mig för att
gå till skolan, stod alla och skrattade och
vissa kom bakifrån och drog ner mina
byxor. Men jag kämpade på, och brydde
mig inte om vad dom sa eller gjorde!
Den kvällen när jag kom hem så satte jag
mig med en bok som jag hade lånat på
biblioteket på vägen hem. Den hette “Bli
en snyggare tjej!”

kapitel 4
Jag gick upp ur sängen och in i
badrummet och tog fram den svarta
hårspejen och mammas plattång. Jag
lånade lite av mammas smink, maskara,
läppstift och lite puder. Jag såg redan
helt anorlunda ut, och jag hade inte fixat
kläderna än! Jag tog en spetströja med
en av min svarta bh under och ett par
svarta lite håliga shorts. Jag kände mig
för första gången snygg! När jag kom till
skolan nästa dag så glodde alla på mig.
En minut senare hade jag 8 killar runt
mig som ville bli ihop med mig. Så alltså
spelade det bara roll om man var snygg
eller ful, och nu är jag snygg tydligen.

Några veckor senare bestämde jag mig
för att bli ihop med Elias i 7an, han är
skitsnygg och en av de som frågade
chans på mig. Vi pasade jättebra ihop,
men efter ett tag så blev det för mycket
att vara en av de coola, men jag kan ju
inte bli mobbad igen, men jag vill inte ha
folk hängande på mig varje sekund! Vad
ska jag välja???
Hjälp mig!
SLUT!

