Mardrömmen

Av: Alma D

-Aaahhhhhhh,skrek Alice.
Hon vaknade och sa för
sig själv, det var bara en
dröm, det var bara en
dröm. Hennes mamma
kom och frågade vad som
hade hänt först sa Alice
inget sen berättade hon
om sin mardröm.
-Du måste sova nu, det är
fortfarande natt, sa Alice
mamma.
-Jaja, sa Alice.
Alice var en glad och rolig
tjej,
hennes hår var ljust och
rakt och hennes leende
ganska stort.Hon gillade
att vara med kompisar,
simma, och leka med sin
hamster Cream.

[NÄSTA DAG]
Det var ovanligt tyst när Alice gick ner
för trappan.När Alice kommit fram till
köket så såg hon sin mamma
som satt och grät.
-Vad har hänt?! , sa Alice.
-Han är borta, sa Alice mamma.
-Vem? sa Alice.
När hennes mamma hade berättat att
hennes pappa var död så fick Alice tårar i
ögonen.
-Är pappa död?!skrek hon.
-Han dog i en bilolycka, sa hennes
mamma.
Alice började gråta, och sprang upp på sitt
rum.
Hon tog tag i den stora nallebjörnen hon
hade fått av sin pappa.Hon kastade sig i
sängen.

Tänk om vi flyttar nu när pappa
är död? Tänkte Alice,
och vad kommer hända med
Cream, min Hamster??
-Får jag komma in? ,sa någon.
-Visst, svarade Alice.
Då kom hennes bästa kompis Meja
in. Mejas bruna långa hår var
uppsatt i en lång hästsvans, hon
hade på sig jeans och en svart tröja
på sig.
-Hej, sa Meja
-Meja?! ,sa Alice frågande.
Hon kramade Meja super hårt och
Meja kramade tillbaka.

Det kändes mycket bättre när Meja var
här.
-Jag vill inte gå till skolan imorgon,sa
Alice.
Meja tittade på Alice med en blick Alice
förstod, blicken sa:
Du måste gå till skolan varesig du vill
eller inte.
Alice tog fram sin mobil, det var en
iPhone 4s.
Hon hade fått den av mamma och pappa
när hon fyllde 9, nu var hon 13.
Klockan var prick 10.Meja tittade på
Alice mobil.
-Du har ju inte ätit nått en, eller??
Frågade Meja.
-Jaja du har rätt, svarade Alice.

-Kan vi gå till ett café,sa Meja som var ett
kakmonster.
Alice svarade ja och dom gick till ett ställe
som hette "Anders Café".
Meja åt 6 småkakor och 1 stor bulle,
Alice åt bara 1 stor bulle.
Meja såg surt på Alice och sen sa hon:
-Du är den som inte har ätit frukost, ändå
äter du ingenting.
-Du ska alltid komma med kommentarer,sa
Alice.
Sen sa Meja att hon behövde gå.
Alice gick hem.
När hon kom in såg hon något som oroade
henne,
hennes mamma pratade i telefon.
Alice hörde att hon pratade med Katniss,
En släkting till Alice mamma.
Så hörde hon att hon sa:
-Det är ju ledigt och det har gått i vår släkt.

Alice hörde att Katniss svarade:
Lina, jag vill verkligen inte att du ska
hamna i fara och inte din dotter heller för
den delen punkt slut!!
Alice hörde hur Katniss la på luren.
-Phu, herregud så mycket folk som vill
hjälpa!
Sa Alice Mamma (Lina).
Sen såg hon Alice, Alice såg att hon var
irriterad.
-Alice vi ska flytta, sa Alice mamma
bestämt.
-VA!? sa Alice.
-Förlåt...sa Alice mamma.
-Jag hatar dig!!skrek Alice.
Alice sprang upp på sitt rum och öppnade
hennes hamster Creams bur.
Hon tog upp honom i sängen och kramade
honom.

[2 månader senare]
Alice gick hem från skolan.
Hon tänkte på hur lätt allt var i skolan.
Den nya skolan hade mer läxor men allt var
väldigt lätt!
Det var ganska skönt ändå, lätt att göra
läxorna när
man kom hem.
Hon gick in i hallen i det nya huset.
Huset var gammaldags och slitet, men det
var ändå fint.
När Alice och hennes mamma hade kommit
ditt för två månader sen
hade huset redan varit möblerat.
Alice lägger sig i sängen och tänker att hon
skulle varit så himla glad om pappa hade
varit där.Natten därpå hörde hon ett ljud
hon följde efter ljudet och kom fram till ett
stort hål i väggen hon vågade inte gå in
men en lördag gick hon dit. Men hålet var
borta!!

Alice stirrade häpet på den tomma väggen.
Alice fixerade väggen noggrant.
Det var något skumt med det här huset,
det visste hon.
Nästa dag vaknade Alice av att hela huset
skakade.
Hon kastade av sig täcket och tittade ut ur
fönstret.
Huset brann!
Vad hade hänt, och vart var hennes mamma!
Alice sprang ut ur huset,andfådd och trött.
Hon vände sig om och en stor hand tog tag i
henne.
den bar henne högt, högt upp till molnen...
Alice vaknade ur sin dröm.
Hennes pappa var inte död för hon
hade bara drömt allt!

Precis när hon tänkte gå så
kom hennes mamma in i
rummet.
-Sovit gott? Sa Alice
mamma.
-Jag hade en konstig och
väldigt läskig mardröm.
Och värklig, men det sa
Alice inte högt för hon var
rädd att hennes mamma
skulle bli bekymrad...
SLUT

Hej, jag heter Alma och
har gjort den här boken.
Hoppas ni gillade den.

