Sportlovet

Av: Elin

Lova har sportlov. Hon ska till Kläppen och åka skidor. Lova är
10 år och fyller år i maj. Hon bor i Helsingborg. Lova är rätt så
bra på att åka skidor. Hon ska åka med sina kusiner. De heter
Pontus och Ella. Pontus är 12 år och Ella är 8 år. Lovas kusiner
bor i Lund. Lova har en mamma, pappa och en storasyster som
heter Linda. Nu har Lova och hennes familj hämtat lovas kusiner
och är på väg till Kläppen. Linda Lovas syster ska inte följa med
till Kläppen för hon ville vara hemma med sina kompisar. Lova
och hennes familj har inte egna skidor så de ska låna skidor på
skidhuset. Lova ska ha stavar.

När de är färdiga och har lånat skidor ska de åka och hämta
nycklarna till sitt hus. Huset är rätt så litet och rött. När de
går in i huset finns det en liten övervåning och en nedre våning.
Det finns två sängar på övervåningen och en liten byrå. På
nedre våningen finns ett rum med en våningssäng, en toalett
och ett kök med ett köksbord. Lova ska sova ensam i rummet
med våningssängen och hennes föräldrar på övervåningen. Lova
är jättetrött efter den långa resan. Efter maten går Lova och
lägger sig. När Lova vaknar är det ljust ute. Hon går upp och
väcker sina föräldrar.
- Vakna, sa Lova. Jag vill ut och åka skidor.
- Okej, sa Lovas mamma. Jag kommer snart ner.

Jag gör frukost så länge, sa Lova.
- Mamma väcker du pappa, sa Lova.
- Ja, sa Lovas mamma. Lova gör varsin smörgås och dukar fram på
köksbordet. Lova tycker det ska bli roligt att åka skidor. När Lovas
mamma, pappa och hon själv har ätit upp klär de på sig sina
ytterkläder. När de kommer ut ser de att Lovas kusiner redan är
ute (de bor i en annan stuga längre bort) och håller på att ta på
sig sina skidor.
- Hej, sa Ella till Lova och hennes familj.
- Hej, sa Lova tillbaka till Ella. De ska ut i backen för för första
gången. Lova tycker det ska bli jättekul. När Lova är uppe i backen
så vill hon börja med att åka några blåa backar för de är lätta.
Gröna backar= ganska lätta, blåa backar= lätta, röda backar=
medium, svarta backar= svåra.

Lova ska gå på skidlektion imorgon. Hon tycker det ska bli kul och
spännande. Hon ville gå på skidskola för hon är inte så säker
tycker hon. När det är dags för lunch
så ska de åka till toppstugan. När de är framme så tar de av sig
skidorna och ställer skidorna på ett ställ och går in. Lova beställer
en barnhamburgare. Till efterrätt så tar hon en chokladmuffins och
en mer. När de är färdiga och har ätit upp så åker de lite till. Lova
blir trött efter några åk så Lova och mamma åker hem till stugan.
Hon lägger sig i sängen och börjar blunda och så somnar hon. När
hon vaknar står mamma i köket och lagar mat. Lova går ner från
sängen.
- Vad blir det för mat, frågade Lova.
- Oj, är du vaken jag hörde dig inte, sa mamma.
- Men i alla fall så blir det potatisbullar.
- Ja! Det är min favoriträtt, skriker Lova.

När pappa och kusinerna har kommit hem ska alla äta
potatisbullar hos Lova. Det var jättegott. När alla är färdiga
spelar de strec (ett slags kortspel). När kusinerna går hem
till sin stuga är klockan mycket och Lova måste gå och lägga
sig. Lova är inte alls trött för att hon sov länge före maten.
När hennes pappa och mamma har somnat har hon
fortfarande inte somnat. Hon ligger i sänger och räknar djur
så att hon kan somna lättare. Till slut somnar hon. När hon
vaknar är alla vakna. Hon går upp och äter frukost med sina
föräldrar.

- Har du sovit gott, undrar mamma.
- Sådär, svarar Lova. När de är färdiga och går ut är
de före sina kusiner. Lova knackar på deras dörr och
Ella öppnar.
- Hej Lova, sa Ella. Vi har försovit oss lite.
- Det gör inget, sa Lova. När alla är samlade så åker
de till backen. De ska längst upp på backen. För att ta
sig dit måste hon åka ankarlift. Lova åker med Ella. När
de nästan är uppe på backen så kommer Lova snett
med skidan och ramlar av liften.
- Hjälp, skriker Lova.

Fortsättning följer.

SLUT
Tack för ni läste min bok.

