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Hej jag heter Ella!
Om ni undrar hur jag ser ut ska
ni får veta det nu. Jag har
inget hår och jag är ljushyad.
Jag ska börja i trean på en
annan skola som heter
Gottlandskolan fast den inte
ligger i Gottland utan i Lund.
Mina gamla kompisar är långt
borta nu på min gamla skola
Vårfruskolan.

Tänk om någon tycker jag är
konstig i den andra skolan. I
morgon ska jag dit. Varför?
Jo för mamma vill att jag inte
ska åka bil så långt för det
förstör miljön. Men nu kan jag
kan gå till min nya skola. Det
är därför jag måste gå på
den skolan. Hoppas allt går
bra.

-Ella du ska gå och lägga
dig! sa Ellas mamma.
-Ok! sa jag.
Jag tog på mig nattlinnet
och gick och la mig. Jag
kunde inte sova. Jag tänkte
bara på skolan.

Till sist somnade jag av att
tänka på att det var en bra
skola fast jag inte visste om
det var så. Jag vaknade nästa
morgon av att mamma
väcker mig typ klockan sju på
morgonen. Egentligen börjar
skolan nio men mamma vill att
man ska vara väldigt tidig om
man är ny.

Jag vet inte varför. När vi gick till
skolan fick jag ont i magen. Det
kändes som om små människor i
min kropp sa till mig att det var fel
att gå till skolan. Så fort vi kom dit
var det massa med lappar överallt
där det står:
Disko! På freda! Klass 3-7! Mamma
bara ignorerade lapparna och
drog med mig in till klassrummet.

Fröken sa hej till mamma och tog
min hand och satte mig på en stol
bakom en bänk och sa hejdå till
mamma. Jag började nästan
gråta fast jag var nio.
Hjälp vilken sträng lärare.

Hon hade svart tjockt hår med en
lång klänning med blommor på.
Hon såg ut och vara så där 60 år.
Hon hette Vivian. Hon bankade i
en bänk om man har fel eller
något hon tycker var fel om en.
Det hände mig typ 1000 gånger.
När hon skulle läsa i bibeln så
mumlade hon för sig själv. Alltså vi
läser en slags barnbibel för att lära
oss mer om gud.

Jag själv tror inte på gud men om
man säger något sånt till Vivian blir
hon jättearg. Och när man lutade
sig med armbågen mot bordet
tyckte hon att man var lat. Allså
det var ju knäppt tyckte jag. Jag
fick inte ens räkna tal i en
mattebok. Jag vet inte varför hon
var sträng men det kanske bara
var en dålig dag. Fast det verkar
inte så för de andra tittade på
henne som om hon var så alltid.
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Vivian
--

Alla i klassen tittade på mig. Oj!
Jag har glömt att berätta för dig
att jag har cancer. Alltså jag tar
sån medicin som man tappar
håret av. Så jag har inget hår. Jag
har inte så jättefarlig cancer. Men
det är lite jobbigt med cancer.

Alla i min gamla klass tyckte
mycket synd om mig bara för att
jag har cancer. Alla tittade på mig
som om det var fel att ha cancer
på nya skolan. Jag fick en klump i
magen. För att alla tittade på mig.
Vi hade matte en lång stund.

När jag undrade om jag skulle få
en mattebok sa hon bara: Tyst! Så
jag satt vid min bänk kanske en
och en halv timma. Äntligen rast!
Jag tänkte så för att det hade
varit så tråkigt på lektionerna i
dag. Jag hade tänkt att det skulle
bli en kul rast med många vänner
men......

Så skulle jag inte tänkt för jättemånga
stod och viskade och pekade på mitt
bara huvud. Det enda jag ville var att
komma hem. För att här på skolan är
det förfärligt för att ingen bryr sig. När
äntligen dagen var slut kom mamma
och hämtade mig. Det första hon sa
var:
-Du har väl haft det bra här?
Jag svarade inte först men sen sa jag
nej och att jag inte orkade prata.

För det var så jobbigt det som
hade hänt.
Nästa dag märkte jag att det
fanns två mobbare. De heter
Alicia och Tora. Det märkte
man fort för så fort de såg mig
skrattade de och sa dumma
saker. Gissa om de var jobbiga.
De sa att de som inte har hår är
inte värda något. Jag började
gråta.

Det var fem procents chans av
hundra att jag skulle gå på disko i
morgon. För ingen gillar ju mig. När
dagen var slut gick jag och la mig
utan att äta för jag orkade inte .
Mamma verkar tycka det är konstigt
så hon tvingade mig i alla fall att äta
en knäckemacka. Jag åt den.
Mamma hade fått ett mejl av
läraren att jag hade fått inbjudan till
skoldisko. Mamma ville att jag skulle
gå för att träffa kompisar.

-Du vet att det är kul med disco! sa
mamma.
-Men jag vill inte gå denna gången
sa jag.
Det mamma tycker blir det säger
hon. Jag gick på discot. Jag tog på
mina festkläder och ställde mig
framför spegeln och peppade mig
med att säga bra saker om mig.

Det mamma tycker
blir det säger hon.
Jag gick på discot.
Jag tog på mina
festkläder och ställde
mig framför spegeln
och peppade mig
med att säga bra
saker om mig. Det var
lite läskigt för alla i
klassen skulle gå på
discot. Jag såg en tjej
som jag började
prata med. Hon gick i
fyra C.

Jag berättade att jag hade
blivit mobbad och allt sånt.
Men jag sa det tyst för att
ingen skulle höra. Nästa
dag hade allt med
mobbningen lagt ner för att
tjejen har sagt det till Alicia
och Tora.

Nu har de startat en
kompisklubb där jag är
chef. Klubben tar tag i saker
som är jobbiga och sånt.
Det har hänt så mycket sen
den klubben börjat. Som till
exempel att fler folk har
blivit vänner. Kul! Dagen
efter berättade jag för
mamma om allt som har
hänt.

Hon var stolt men lite
arg att jag inte hade
berättat för henne
tidigare om
mobbningen.
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Tack så mycket för du läste
min bok! Jag hoppas att du
tyckte om den och att den
var bra. Skulle bli jätteglad
om du gav mig en kommentar
men blir även glad för att du
har läst boken. Vänliga
hälsningar Ida.A! :)
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