Vilsen i Bangalore
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Isak sitter på ett stekhett flygplan på väg till Indien.
Det har varit en fruktansvärd resa på grund av värmen.
Ventilationerna hade knappt hjälpt. Det hade ändå varit
stekhett och han hade druckit upp tre vattenflaskor.
Han hade bara kunnat sova i sex timmar eftersom det
var så varmt och det hade tagit tid att somna. Nu var
det bara 10-15 minuter kvar innan landning! Han
längtade. De skulle åka till staden Bangalore mitt i
Indien. Det var inte nära havet så det skulle vara
jobbigt med värmen.
15 minuter senare...
De stod och väntade på sina resväskor. Isak var 13 år
och hans familj bestod av hans lillasyster Selma som
var 8 år och hade brunt lockigt hår. Hon brukade vara
väldigt störig. Men på resan hade hon inte orkat. Det
enda bra med värmen. Sen hans pappa Henrik som hade
brunt hår och som innan var en bra tennisspelare.
Själv gillade Isak fotboll och parkour. Sen hans
mamma Agneta som hade långt ljust lockigt hår. Hon
var världen snällaste mamma och Isak kan vara lite
bortskämd ibland. Själv hade Isak lockigt ljust hår.
Han gillade att ha hyfsat långt hår och ett hårband.
Där kommer den sista väskan. Det var Isaks. När de var
på väg till taxin så såg de en annan barnfamilj. De såg
lite fattigare ut och var åtta stycken. När de kom ut
kändes det som om det kom en våg av värme emot dem.

- Mamma jag dör, klagade Selma.
- Selma, vi är snart på framme, sa Agneta.
- Finns det pool där? Jag vill bada, klagade Selma.
- Ja det finns det, svarade Agneta.
De satt i taxin och var bara sex minuter ifrån
Pebble Bay. Bangalore var en väldigt stor stad. Den
hade många höghus lite överallt. De åkte på
Bangalores stora gator medan de närmade sig
Pebble Bay. Det var många bilar på gatorna
eftersom klockan var halv sex. De såg många
småaffärer. Såna som man brukar se utomlands.
När de kom fram till Pebble Bay var alla trötta. Det
hade varit ett långt dygn. De checkade in och fick
ett rum med fönster ut mot gatan. Även om
klockan bara var sex försökte alla sova. Men
ingen lyckades förutom Henrik. Isak, Selma och
Agneta gick ner mot poolen och tog med sig en
nyckel. De lämnade också en lapp där det stod:

Vi går ner och badar. Om Henrik skulle vakna. De lade den
på hans sängbord och gick. Selma hade tagit med sig
badleksaker så de hade rätt roligt. Det var en stor pool.
Och det var väldigt skönt att bada. Isak hade smugit ner en
vattenpistol i sin väska och Selma trodde att det bara var
hon som hade vattenpistoler så därför sköt Isak henne
rakt i ansiktet.
- ISAK! skrek Selma.
- Hahaha, skrattade Isak. Men sedan fick han vatten rakt i
ansiktet själv och kunde inte se förrän han fick mer vatten
på sig. Sedan blev det vattenkrig. De hade vattenkrig i en
kvart innan de var tvungna att sluta.
- Vi måste gå upp nu, sa Angneta.
- Men mamma, klagade Selma. De gick upp och de blev
tvungna att ta en dusch. Isak satt med mobilen i sin säng
när Henrik kom in. Han skulle gå och köpa mat och undrade
vad Isak ville ha. Isak ville ha en Big Mac och en Fanta. När
han satt på rummet han delade med Selma lite senare hörde
han Henrik komma hem. Isak blev inte så glad för att han
kollade på en jätterolig Overwatch video. Men han var
tvungen att pausa och gå och äta. Det var den godaste Big
Mac han någonsin ätit. Han hade visserligen bara ätit typ
tio stycken men den var också så god eftersom han var
vrålhungrig. När han kom tillbaka till sin mobil hade han
inget internet. Han blev rätt ledsen men man fick ta
smällen.

Han gick in i vardagsrummet med sina hörlurar. I
vardagsrummet satt internetet så han hoppades att
få tillbaka internetet och det fick han. Yes! När han
hade kollat klart var klockan snart 11. Isak gick
och lade sig. Det var så skönt. När han vaknade
nästa morgon var alla andra redan uppe. De sa att
de inte hade någon frukost. Isak gick ner till
närmaste affär som låg 200 meter bort och köpte
frukost. När de hade ätit upp så frågade Henrik var
juicen var och då kom Isak på att han hade glömt att
handla juice. Isak var tvungen att gå ner igen och
köpa juice. Han tänkte att det ändå inte var så svårt.
När Isak hade handlat juicen och skulle gå hem kom
han inte ihåg vilket håll Pebble Bay låg åt. Han tog
upp sin mobil och skulle ringa men den gick inte
igång. Han hade glömt att ladda den! Nu chansade
han och gick vänster. Han svängde in på en väg som
han trodde Pebble Bay låg på. Men han kände inte igen
sig. Han måste ha tagit fel väg! Han satte sig ner och
drack lite av juicen. Sen kom en tjej fram till honom
och frågade om han hade kommit vilse.

fram till honom och frågade om han hade
kommit vilse.
- Va? frågade Isak chockad på engelska.
- Jag frågade om du var vilse, sa tjejen igen.
- Ja det är jag. Var är du ifrån, frågade Isak.
- Jag är svensk men har bott i Indien i ett
halvt år. Fast var bor du? sa hon.
- Jag bor i Pebble Bay, sa Isak och reste sig
upp.
Va! Jag med. Jag visar dig vägen, sa hon
glatt. Under vägen till Pebble Bay berättade
hon att hon hette Mae. Och hon frågade
också vad Isak tyckte om Pebble Bay. Isak
gillade Pebble Bay väldigt mycket. När de
kom fram berättade Isak om Mae och Agneta
gick iväg för tacka hennes familj. När hon
kom tillbaka senare sa hon att de skulle
träffa Maes familj vid poolen. Agneta hade
också köpt glass. Det var därför Selma
följde med. Maes familj var redan där. Det
var indisk glass med chokladtäcke utanpå
och vanilj i. Den var väldigt god. Sedan åt
han glass medan han satt i poolen. Men sen
skvätte Selma vatten på honom .

- Ahhh, skrek Isak. Alla skrattade så till slut
började också Isak skratta. Sen hade Isak
och Selma vattenkrig. Fast de märkte inte att
Mae gjorde sig redo för bomben. När hon
hoppade blev alla genomblöta. Sen gick de upp
och åt middag tillsammans. Henrik gick iväg
och handlade. När han kom tillbaka satt Mae
och Isak på hans rum. Det blev kyckling. När
de senare åt smakade det ljuvligt och det
kändes som familjerna hade känt varandra
länge. De fortsatte semestern genom att
vara mycket med Maes familj. På måndagen
åkte de på tivoli. Isak åkte en läskig
bergochdalbana. På tisdagen var det väldigt
varmt så alla var kvar i Pebble Bay. På
onsdagen gick de och köpte glass och åt
torkad mango och på torsdagen gick Isaks
familj själva och kollade in staden. På
fredagen åkte de tåg till en skog och gick på
museum. Sen när lördagen kom bjöd Maes
familj in Isaks familj på en sista frukost. Den
var väldigt god. Där fanns torkad mango
och mycket mer. När de senare på lördagen
åkte hem hade han addat Mae på Snapchat.
- Det var en lyckad resa, sa Henrik.
- Ja, svarade alla samtidigt. När de kom
tillbaka till Sverige märktes det ingen
skillnad i värmen.

