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Kapitel 1

Filip sitter inne på rasten i skolan.
Han skulle gärna gå ut,
för han behöver röra på sig.
Men det är för kallt ute.
Filip gäspar.

Hans bästa vän Greger
läser en bok om kemi.
Filip läser som vanligt om biologi.
Hans stora intresse just nu
är så kallade invasiva arter.
─ Greger, säger Filip.
Vet du vad invasiv betyder?

Greger nickar och svarar:
─ I kroppen kan en sjukdom vara invasiv.
Den kommer utifrån.
─ I naturen kommer en invasiv art
från ett annat område.
Den anpassar sig till vår natur
och påverkar den, säger Filip.
Men vår natur blir annorlunda.

Innan Greger hinner svara,
rusar Mimi in i klassrummet.
─ Vi har en ny elev i klassen, ropar hon.
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─ Vem är det? undrar Filip.
─ Jag vet inte vad han heter,
men han är gullig, ler Mimi.
Han har lockigt hår och...

Fred springer in från korridoren.
─ Det kommer en utlänning hitåt, hojtar Fred.
Vad har han här att göra?
Ska vi ha roliga timmen?
─ Tyst, läraren kommer, förmanar Greger.

Bredvid läraren Henrik
står en pojke med svart hår.
Han har stora, bruna ögon
och långa, tjocka ögonfransar.

─ Får jag presentera Amir, säger Henrik.
Han ska gå i den här klassen.
Han talar lite svenska och ganska bra engelska.
Amir kommer från ett område,
där det är krig.
Ni måste ta väl hand om honom.
Amir, sätt dig bredvid Filip.
Vill du säga något till klassen?

Amir skakar på huvudet.
Han ser sig försiktigt omkring.
Blicken sveper över klassen,
men han undviker att möta någons ögon.
Flickorna stirrar på honom,
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men Amir vänder bort blicken.
Mimi har rätt.
Pojken är väldigt snygg.

─ Kan han tala? undrar Fred högt.
─ Välkommen, Amir, säger Greger. 
Vi är glada, att du vill gå i vår klass.
─ Öppna boken på sidan fyrtio, säger Henrik.
Vi ska tala om orsaker och följder idag.
Greger, du får börja.
Vad hade ni i hemläxa?

Amir sätter sig bredvid Filip,
men han gör något konstigt.
Han drar stolen mot väggen.
Det verkar som att
han inte vill sitta nära Filip.
─ Sidan fyrtio, viskar Filip.
Han håller upp fyra fingrar.
Amir kastar en snabb blick på honom,
men rör sig inte. Han stirrar i pulpeten.

─ Behöver du en penna? viskar Filip.
Han räcker en penna till Amir.
Amir nickar och tar den,
men ser fortfarande inte på Filip.
─ Filip, sluta prata, säger läraren.
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Kapitel 2

Timmen tar äntligen slut.
Henrik går ut ur klassrummet.
Filip vänder sig till Amir.
─ Kom, säger Filip vänligt.
Nu ska vi gå till matsalen.
Det är dags för lunch.

Greger kommer fram till Filip och Amir.
─ Jag hoppas, att du trivs hos oss, säger Greger.
Han tänker säga något mer,
men han avbryts av Mimi.
Mimi ställer sig framför Amir.
Flickorna samlas kring henne.

─ Du har jättefin skjorta, säger Mimi.
Det syns, att du gillar färger.
Jag gillar också starka färger.
Rött är min favorit.
Kan du visa på kartan var du kommer ifrån?
─ Vad lyssnar du på för musik? frågar Tina.
Känner du till de nyaste artisterna?
Hade ni trådlöst nät där du bodde?

Anja blandar sig i diskussionen.
─ Kan du laga mat? frågar hon.
Er mat är underbar.
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Jag älskar kryddor och vitlök.
Då jag bodde i London brukade vi
ofta äta starkt kryddad mat.
Du gillar säkert massor av chili i maten.
─ Har du flickvän? avbryter Kati.
─ Vill du sitta med oss i matsalen?
frågar Tina ivrigt.
─ Ja, följ med oss, ropar alla flickorna.

Amir vänder bort huvudet.
Han stirrar på väggen.
Ansiktet blir rött.
─ Nej tack, säger han med låg röst.
─ Nej tack, härmar Fred.
Han kan ju inte tala ordentligt,
eller så är han lite dum i huvudet.
─ Amir är väl inte dum, fräser Mimi till Fred.
Det är du som har en liten hjärna.

─ Mimi, du är en åsna, säger Greger.
─ Hur så? säger Mimi upprört.
─ Du ska ge Amir tid att vänja sig, säger Greger.
─ Jag vill veta mer om honom,
protesterar Mimi.
─ Vi vill också veta mer om Amir, svarar Filip.
Men han har nyss kommit,
och ni frågar redan om hans privata liv.
Han känner inte oss ännu.
Vill du berätta hela ditt liv för främmande?
Låt Amir först bekanta sig med klassen
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och sedan kan ni börja fråga.
─ Alla är lika nyfikna som ni, tillägger Greger.
Amir får nog miljoner frågor varje dag
om sig själv och var han kommer ifrån.
Eller hur, Amir?

Amir svarar inte.
Han står så stilla, att Filip tror att han somnat.
De bruna ögonen stirrar rakt ner på golvet.
Filip känner, att Amir vill sjunka genom golvet.
Så känner sig Filip också.
Han skäms för Mimi och alla de andra.
Hur kan de vara så dumma?
─ Kom Amir, vi går, säger Filip.
Bry dig inte om flickorna.

─ Flydde Amir för att inte bli soldat
och döda folk?
Han kanske inte har någon familj längre,
funderar Mimi.
─ Eller så är han fattig, säger Anja.
Jag har hört om det.
Många flyr från fattigdom.
Men det är inte lika farligt som krig.
─ Folk flyttade härifrån till Amerika
för mer än hundra år sedan.
Det var ofta brist på mat, påpekar Greger.

─ Folk flyr också från förändringar i klimatet.
Öknarna brer ut sig, säger Mimi.
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Det sker massor av översvämningar i världen.
─ Jag tror, att Amir vill ha pengar, säger Fred.
Det är därför folk kommer hit
från fattiga länder.
De vill ha våra pengar
och bli rika på vår bekostnad.
─ Är det någon som vill ha lunch?
avbryter Tomas.
Låt den där pojken av choklad vara.
Jag är hungrig.

Amir rör sig inte.
De andra går till matsalen.
Bara Filip blir kvar.
Amir känner hur det hettar till
inuti honom.
Han hatar Mimi och flickorna.
De känner inte hans kultur.
Hur kan de påstå, att de älskar den?
De vet ingenting om hans mat heller.

─ Kom, säger Filip. Vi måste gå,
annars blir vi utan mat.
Amir vänder på huvudet
och ser för första gången på Filip.
─ Jag avskyr chili, säger han.

9



Kapitel 3

Amir äter bara lite sallad.
Han rör inte köttet eller potatisarna.
Han äter försiktigt och långsamt.
─ Han är säkert vegetarian,
viskar Mimi till Tina.
─ Han gillar inte vår mat, viskar Anja.
Den smakar inget i jämförelse
med maten han är van vid.
─ Jag tror, att han är blyg, funderar Tina.
Vi får vara snälla mot honom.
─ Vi är hur snälla som helst, påpekar Mimi.

Under resten av dagen säger Amir inte mycket.
Han ser inte på någon i klassen,
utom på läraren.
Han svarar bara ja eller nej på lärarens frågor.
Henrik bryr sig inte om det.

På vägen hem funderar Amir
på sin första dag i skolan.
Snön knarrar under hans stövlar.
Skolan är så annorlunda här.
Eleverna har inte respekt för läraren.
De går med mössa på inne
och de sitter på pulpeterna.
De påstår, att de ogillar skolan och läxorna.
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Det skulle ingen säga där hemma.
Amir vill gå i skola och lära sig.
Han har inte gått i skola
sedan han måste fly undan kriget.

Amir har bara gått en kurs i svenska
under de senaste två åren.
Han törstar efter kunskap.
Om han har kunskap,
kan han göra vad han vill.
Familjen lever nu i säkerhet.
Amir har lärt sig språket rätt väl.
Nu måste han bara anpassa sig
och bygga upp ett nytt liv.

Mamma och pappa behöver också nya liv.
Mamma är jurist,
men hon får inget stadigt jobb.
Hon försöker hjälpa människor,
som vill åka tillbaka hem till sina länder.
Pappa är läkare.
Hemma var han kirurg
och alla ville bli opererade av honom.
Han har fått ett nytt diplom,
men ingen vill anställa honom här.
Han talar för knaggligt.

Det är inte så lätt att skaffa sig ett nytt liv.
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Kapitel 4

Nästa morgon kommer Amir
två timmar för sent till skolan.
─ Var har du varit? frågar Mimi.
Amir skakar på huvudet.
─ Han talar, kommenterar Fred.
Jag hör bara ingenting.
Han måste ha fel på rösten.

Amir sätter sig bredvid Filip.
Idag drar han inte bort stolen.
Han följer med lektionen,
men hans tankar rör sig annanstans.

På morgonen meddelade pappa,
att han ringt skolan.
Amir behövdes annanstans.
─ Du måste komma med till byrån
och översätta, sade pappa.
─ Jag ska ju till skolan, försökte Amir.
─ Du hinner dit.
Det gäller ett viktigt tillstånd, sade mamma.
Du kan läsa in läxorna efteråt.
Jag hjälper dig i kväll.

De gick tidigt till byrån, men där
fick de vänta i över en timme.
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Äntligen kom de fram till disken.
Damen vid disken förklarade,
att ett papper fattades.
Pappa försökte diskutera med henne.
Mamma talade länge
om deras behov att få tillståndet.
Amir översatte,
men damen lyssnade inte.
Hans huvud surrade.

Amir började blanda ihop språken.
Han började tala sitt språk med damen
och svenska med pappa.
Han förstod inte heller alla ord,
som damen sade.
Hon använde svåra och långa ord,
som han inte hört på kursen.

─ Kom tillbaka med pappret imorgon,
sade damen. Adjö.
Hon tryckte på en knapp.

Mamma och pappa fortsatte att tala.
De försökte övertyga damen.
En man dök upp bakom dem.
─ Gå er väg, sade han.
Det är min tur nu.

Amir suckar.
Inget fungerar som han är van vid.
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Kapitel 5

På eftermiddagen går klassen
för att åka skridsko.
Vädret är soligt och kallt
och läraren tycker att de kan vara ute.
Pojkarna spelar ishockey.
Mimi och Tina spelar med pojkarna.

Amir sitter på en bänk och ser på.
Han äger inga skridskor.
Han har aldrig åkt skridsko i hela sitt liv.
Det ser svårt ut.
Han är säker på,
att han skulle vricka foten direkt.
─ Du är bra konstig, säger Fred.
Du har ju vanliga kläder,
men inga skridskor.
Hur kan du leva?

Filip har glömt sina skridskor hemma.
Greger bryr sig inte om
att spela ishockey,
så han håller Filip sällskap.
Filip och Greger sitter på en bänk
och pratar om is.
Greger förklarar för Filip,
hur isen bildas i naturen.
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─ Kom hit, ropar Mimi till Amir.
Sätt på dig Gregers skridskor
och spela med oss!
Amir skakar på huvudet.
─ Kan du inte spela? frågar Tina.
Jag kan visa dig.
─ Sluta fåna dig, säger Mimi.
Amir skakar igen på huvudet.
─ Hör du Ali eller vad du heter, börjar Fred.
Du är pojke, så du måste
kunna spela ishockey.

Amir stiger upp och går sin väg.
─ Amir är inte riktigt klok, säger Greger.
Han borde gå med, när de ber honom.
Annars får han aldrig några vänner.
─ Fred är inte heller helt klok, kommenterar Filip.
Varför måste man spela ishockey,
bara för att man är pojke?
Det är det värsta spelet jag vet.
─ Var det därför du glömde skridskorna?
ler Greger.

De andra glider fram till Filip och Greger.
Alla är varma och svettiga.
De tar en paus i spelet.
─ Amir har fått en god uppfostran, säger Mimi.
Det syns på honom.
Han är snäll och artig.
─ Artig? Han säger ju inget, fnyser Tomas.
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─ Jag tycker att han uppför sig
som en flicka, påstår Fred.
Och han säger inte ett pip.
Med de där ögonfransarna
ser han också ut som en flicka.
─ Inte alls, ropar Tina och Mimi.
Han är snyggare än ni alla tillsammans.
Ni pratar illa om folk bakom ryggen.
Amir är mycket trevligare än ni.
Vi ids inte längre spela med er.

Flickorna försvinner ut på isen.
Pojkarna blir ensamma.
─ Vad gick det åt dem? undrar Jonas.
─ De gillar den där utlänningen, säger Fred.

─ Jag undrar varför, tillägger Tomas.
Han kan ju vara vem som helst.
Pappa sade till mamma igår,
att de där utlänningarna
kan lägga en bomb i skolan.
Var kommer han egentligen ifrån?
─ Varför kom han så sent idag?
Han var säkert på ett möte
med sina fula kompisar.
Jag tror, att han är farlig, säger Jonas.

─ Det tror jag också, säger Tomas.
Har ni sett hur han tittar på oss?
Han gillar oss inte alls.
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Jag är säker på,
att han har en kniv i fickan.

─ Om det kommer fler som han,
försvinner vi, säger Fred.
Vår kultur och vårt språk försvinner.
De hämtar hit alla möjliga konstiga
traditioner och religioner och sånt.
─ Vad menar du? frågar Jonas.

─ Vi måste stoppa allt folk,
som kommer från andra länder, säger Fred.
De får inte komma hit.
Annars blir det bara kaos.
Alla som kommer från de där länderna
är farliga för oss.

─ Vad ska vi göra? undrar Tomas.
─ Vi visar, att han inte är välkommen här,
föreslår Fred. Är ni med mig?
─ Alla är med dig, säger Jonas.
Vem vill vara med om ett spel till?
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Kapitel 6

Pojkarna åker ut på isen.
Filip knyter näven.
─ Hur kan Fred vara så dum? väser han.
Allt han sade var fel.
Samhället behöver folk som kan arbeta.
Mamma säger,
att många av dem som kommer hit
vill inget annat än att arbeta.

─ Amir är inte farlig, säger Greger.
Fred är svartsjuk. Han gillar Tina.
─ Det är ingen orsak
att bråka med Amir, säger Filip.
Men jag undrar varför han
inte berättar något om sig själv?
Kom, vi går in. Jag fryser.

Filip och Greger går tillbaka till skolan.
Vid ett fönster sitter Amir och läser.
─ Jag måste gå till biblioteket, säger Greger.
Kommer du med?
─ Strax, svarar Filip.
Han går fram till Amir.
─ Hej, säger Filip. Vad läser du?
Amir ser förvånad ut.
─ Matematik, svarar han.
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Han visar en gammal bok.
─ Får jag se? frågar Filip.
Amir räcker fram boken.
Den är sliten och några sidor fattas.
Filip vänder sida efter sida.
Han kan inte läsa alfabetet i boken,
men han ser på siffrorna.

─ Jag fattar inget av vad det står,
säger Filip till slut.
Men matematiken verkar svår.
─ Du är klassens bästa i ämnet, svarar Amir.
Han uttalar orden långsamt och tydligt.
─ Mimi är bäst i matematik, säger Filip.
Varför läser du den här boken?
Varför läser du inte i läroboken?

─ Jag vill studera fysik.
Då behöver man mycket matematik, säger Amir.
Han håller upp tre fingrar.
─ Min lärare gav mig tre böcker, fortsätter han.
Jag måste lära mig allt i dem.
Då kan jag studera på universitetet.
Vad tänker du studera?

Filip funderar en stund.
Han vet inte vad han ska svara.
Biologi? Miljö? Han vet inte riktigt.
Sedan visar han tummen upp.
─ Du är fiffig, säger han till Amir.
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Det är Greger också.
Han vill bli kemist.
Jag vet inte vad jag vill ännu.
Jag har inte beslutat mig.

Filip ler mot Amir.
Han blir förvånad, då Amir ler tillbaka.
─ Du hittar säkert något lämpligt, säger Amir.
Du är lycklig.
Du behöver inte läsa läxor så mycket.
Jag måste läsa alla läxor många gånger.
Annars förstår jag inte,
vad det står i böckerna.
─ Kan inte din mamma och pappa
hjälpa dig? frågar Filip.

Han förstår genast,
att han sagt något fel.
Amirs ansikte mörknar.
─ De har svårare att lära sig språket
än jag, svarar Amir.
Och de förstår inte matematik.

Filip fattar, att Amir
inte vill tala om sin familj.
Han försöker avleda samtalet.
─ Kan du förklara problemet vi fick idag
i matematiken? frågar Filip.
─ Ja, det kan jag, säger Amir.
Han tar upp sitt häfte.
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På fem sekunder skriver han lösningen i häftet.
Filip blir imponerad.
─ Du är väldigt bra, säger han.
Men varför talar du inte i klassen?
Hur kan någon,
som är så bra på matematik,
sitta tyst under lektionerna?

Amir lyfter handen
och svänger ut med den i luften.
─ Vad menar du? undrar Filip.
─ De gillar mig inte, säger Amir.
För att jag är från utlandet.

─ Flickorna gillar dig, säger Filip.
─ De gillar inte mig på riktigt.
De har fantasier om mitt land,
men de skulle nog inte gilla det.
Jag tror inte, att de kunde klara sig där.
Inte just nu, åtminstone.
─ Varför det? frågar Filip.
─ Allt är sönder, svarar Amir.
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Kapitel 7

Filip funderar på Amirs ord,
då de går in i klassrummet.
Amir verkar ledsen.
Det är ganska naturligt.
Han ville nog inte komma hit,
men han måste fly hemifrån.
Undrar hur det skulle kännas
om Filip måste fly med sin familj?
Filip ryser. Det är så hemskt,
att han inte ens vill tänka på det.

Läraren i geografi kommer in.
─ Idag ska vi tala om vulkaner
och magma, säger hon.
Jag förstår att vi har en ny elev.
Amir, du har säkert sett mycket
på vägen hit.
Du har kunskap om andra ställen,
som vi kan dra nytta av.
Vill du hålla ett föredrag nästa vecka
om ditt hemland eller om din resa?

Amir sitter stilla.
Han vill inte minnas alla länder
familjen reste igenom.
Han vet inte hur länderna ser ut,
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för mest vandrade de på natten.
Hur kan han förklara det för läraren?
Hemma får man inte säga emot sin lärare.
Man måste göra som läraren vill.
─ Bra, säger läraren.
Då säger vi onsdag nästa vecka.

Hur ska Amir klara det?
Han har ingen aning om,
vad läraren förväntar sig av honom.
Det skulle aldrig falla honom in att fråga.
Han måste göra allt själv.

Alla i klassen glor på Amir.
Fred flinar och Jonas klappar i händerna.
Mimi blir avundsjuk.
Hon är lärarens favorit.
─ Amir vet väl inte mer än vi, säger hon.
Vi reser varje semester någonstans.
Jag har besökt tre kontinenter
och massor av länder.
─ Han talar inte ett ord heller, påpekar Fred.

Filip försöker lugna ner Mimi,
men hon blir bara argare.
─ Jag kan berätta om vulkaner, avbryter Greger.
─ Du ska hålla tyst, säger Mimi till Greger.
Det är jag som kan geografi
i den här klassen.
Ingen annan har läst sina läxor,
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så försök inte låtsas att ni gjort det.
Amir, du måste lära dig att tala som folk.

Läraren ler mot Mimi.
─ Javisst, Mimi, berätta
så att alla får höra, säger hon.
Varifrån kommer lavan i vulkanen?
─ Det är inte rätt, att Mimi
alltid får berätta, protesterar Filip.

Han är arg för att Mimi bråkar med Amir.
─ Amir kan tala hur bra som helst
och han kan en massa saker,
som ingen av oss vet om, fortsätter Filip.
Ni måste bara lära er
att lyssna på honom.

─ Filip, ta det lugnt, säger läraren.
Du behöver inte skrika.
Vi är säkra på, att Amir vet mycket.
Han har andra erfarenheter än vi.
Han kan bidra till lektionen
med det han vet.
─ Det är läraren som ska lära oss,
och inte någon, som aldrig
öppnar mun, säger Fred.

─ Vi använder massor av tid
på att sitta i skolan, påpekar Jonas.
Varför ska vi lyssna på
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en underlig typ från ingenstans?
─ Vi gillar inte att Amir
favoriseras, säger Tomas.
Det är inte rätt.

Läraren lyssnar inte på dem.
Hon brukar inte bry sig om pojkarna.
Hon pratar på.

─ Amir har inte gått i vår skola
förrän nu, säger hon.
Han behöver tid för att anpassa sig.
Sätt igång, Mimi,
vi lyssnar!
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Kapitel 8

Efter en vecka har Filip redan glömt,
att Amir är annorlunda.
Filip, Greger och Amir gör
nästan varje dag läxor tillsammans.
De sitter oftast hemma hos Filip
och talar om allt möjligt.
Amir visar dem matematik,
och Filip hjälper honom med biologi.
Greger förklarar om kemi.

De andra i klassen
har ett längre minne än Filip.
Varje dag påminner någon Amir om,
att han kommer från utlandet.
Särskilt Fred ogillar Amir,
men det är för att Tina tycker om Amir.

En morgon sitter Tina
och river sig i håret.
Läraren Henrik märker det först inte,
men sedan blir han irriterad.
─ Tina, kan du låta bli
att krafsa dig i huvudet? frågar han.
─ Det kliar, svarar Tina.
Jag kan inte låta bli.
Det har aldrig kliat så här mycket.
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─ Du borde kolla vad det är,
säger Henrik.
Gå ner till hälsovårdaren.

Tina sitter kvar.
─ Genast, säger Henrik.
─ Får jag gå med? frågar Mimi.
─ Du stannar här.
Tina klarar sig själv, svarar Henrik.

Efter en stund kommer Tina tillbaka.
Hälsovårdaren följer med henne.
Tina har gråtit.
Ögonen är svullna och röda.
─ Vi har löss i skolan, förklarar hälsovårdaren.
Vi måste ta reda på
hur utbrett problemet är.
Kliar det i någons huvud?
Har ni lånat ut er mössa,
eller har ni använt någon annans mössa?
Brukar ni låna ut er kam eller borste?
Det brukar ta en vecka,
innan man får symptom.

Klassen drar in andan.
Löss! Hur kan det var möjligt?
─ Lössen kommer från Amir, ropar Fred.
Han kom hit för en vecka sedan!
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Kapitel 9

Det blir tyst i klassen.
─ Amir, kom med mig,
säger hälsovårdaren.

Amir vågar inte röra sig.
Vad betyder ordet löss?
Han har aldrig hört det förr.
─ Mimi och Anja borde också kollas,
föreslår Filip.
De brukar sitta med huvudena ihop.
Lössen sprids genom direkt kontakt.
─ Mimi och Anja går med, säger Henrik.

─ Amir har löss, viskar Tomas.
De där utlänningarna är alla smutsiga.
─ Smuts har inget med löss att göra,
svarar Filip. De lever på blod.
─ Tyst i klassen, ryter Henrik.

Amir blir upprörd.
Filip ritar en lus på ett papper.
Nu fattar Amir, vad löss betyder.
Han har inga löss.
Hur kan Fred påstå det?
Amir ogillar att sitta nära andra.
Han tycker inte heller om
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att använda andras mössor.
Pappa anser, att personlig hygien
är det viktigaste som finns.
─ Tvätta händerna.
Använd ordentligt med tvål.
Tvätta minst tio sekunder,
brukar pappa säga.
Bakterier och virus finns överallt.

Amir stiger upp
och går med hälsovårdaren.
─ Amir är en smutsig lus, viskar Fred.
Amir kommer snart tillbaka.
─ Jag har inga löss, säger han till Henrik.
─ Bra, säger Henrik. Sätt dig.

Inte heller Anja har några löss,
men Mimi har löss.
Hon har inga symptom,
men de finns i hennes hår.
Mimi är rasande på Tina.
─ Du har smittat mig, skriker hon.

Henrik skickar hem båda.
Hälsovårdaren ringer föräldrarna
och förklarar vad de måste göra.
Fred säger till alla,
att Amir har hämtat lössen till skolan.
De andra drar sig undan Amir.
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Endast Filip och Greger sitter med honom.
De tror inte på Fred.
Filip har läst om hur löss sprider sig
och Greger litar på Filips kunskap.

På eftermiddagen är Amir den sista,
som går ut ur klassrummet.
Han väntar tills alla är ute på gården.

Familjen bodde tidigare
med massor av andra människor.
Det var innan de fick en egen bostad.
Nära boendet fanns en station för bensin.
Amir brukade gå till stationen
med sina kompisar.
Alla kom från olika länder.
Folk sade fula saker till dem.
Ibland försökte någon slåss med dem.

Ägaren till bensinstationen meddelade,
att de fick komma två och två.
Annars kunde de stanna hemma.
De skrämde bort kunder, påstod han.
─ Ni ser farliga ut, sade ägaren.

Egentligen vill Amir inte stanna här.
Han vill resa vidare.
Det här nya landet är inte bra.
Han måste hela tiden vara på sin vakt.
Alltid är det någon,
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som beskyller honom för något.
Många är rädda för honom också.

Det blir tyst i skolan.
Äntligen vågar Amir gå ut på skolgården.
Men då han vänder kring hörnet,
står Fred, Tomas och Jonas framför honom.
─ Var har du kniven, din lort? frågar Fred.
Amir svarar inte.
Han försöker gå förbi,
men Tomas och Jonas tar honom i armarna.
─ Kolla hans fickor, säger Fred.

Det finns inget i Amirs ficka,
utom ett paket näsdukar.
Mamma lägger alltid näsdukar i Amirs ficka.
─ Varför har du kommit hit? 
Tänker du stjäla våra flickor? frågar Fred.
Du borde ha stannat hemma.
Vi vill inte ha dig här.

─ Din religion vill vi inte heller ha, säger Tomas.
Du förtrycker kvinnor och mördar dem.
─ Och så tvingar du dem
att gömma ansiktet bakom en duk, fyller Jonas i.
─ Du smugglar andra över gränsen, säger Fred.
Och du ljuger.
Det finns inget krig i ditt land.

Amir känner hur han blir het inuti.

33



Han bryr sig inte om flickorna här.
De är inte vackra, tycker han.
De är för bleka och har för ljusa ögon.
Hans pappa och mamma
bryr sig inte om religion.
Familjen firar andra fester,
än människorna i det här landet.
Men det betyder inte att de följer en religion.
Det är familjens traditioner.

Och kriget...
Om Fred skulle se de hemskheter,
som Amir har sett,
skulle han hålla tyst.
Nej, Amir vill inte tänka på det.

Amir drar ett djupt andetag.
Han skulle aldrig ha lämnat sitt hem,
om inte staden hade bombats sönder.
Smugglarna tjänar pengar på folks nöd.
Amir tycker inte om det.

─ Vi slår den smutsiga lusen
på käften, föreslår Fred.
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Kapitel 10

Innan Amir förstår vad som händer,
slår Fred honom i magen.
Han försöker slita sig loss.
Tomas och Jonas håller i honom,
så att han inte kan röra sig.
Vad kan Amir göra?
Inget alls.
Han kan bara hoppas,
att någon kommer.

Genom Amirs huvud rusar massor av tankar.
Hur ska han bete sig i det här landet?
Allt han gör verkar vara fel.
Allt han säger är fel.
Det är därför han slutat tala inför andra.
Han kan tala språket,
men ingen vill prata med honom.
De flesta talar till honom
som om han var ett litet barn.

Hur kan han leva i ett land,
som är så annorlunda?
De har rätt, han borde
ha stannat hemma.
Men om familjen inte flydde,
skulle han inte leva idag.
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Myggorna är de värsta.
Amir kan stå ut med kölden
och de konstiga, ljusa nätterna.
Men han tål inte myggor.

Hemma finns det knappast några myggor alls.
Solen skiner och alla färger lyser.
Här är allt utan färg.
Särskilt på vintern
är allt så vitt och kallt.

Ändå tycker Amir,
att vintern är ganska trevlig.
Han gillar känslan av snö
och tystnaden när det snöar.

Amir vaknar plötsligt till.
Han står mitt i snön
och några pojkar håller på
med att slå honom.
Han måste göra något.

Fred slår honom en gång till i magen.
Amir spänner musklerna i förväg
och det gör inte så ont.
Han blir arg.

Det står mycket fint om landet på nätet.
Verkligheten är inte alls sådan,

36



som man beskriver.
Den är mycket hårdare.
Den som kommer utifrån
står på botten av samhället.

Alla problem skyller man på dem,
som inte är härifrån.
Allt som är orättvist är deras fel.
Alla sjukdomar och farligheter
kommer från utlandet.

Vi är som en magisk spegel, tänker Amir.
Vi visar samhället hur det faktiskt ser ut.
Men alla får slå oss, verkar det som.
Och ingen får något straff.

─ Där får du! Och där, skriker Fred.
Han slår Amir i magen och på bröstet.
Han börjar bli röd i ansiktet.

Plötsligt släpper Tomas och Jonas taget.
Filip och Greger knuffar undan dem.

Ilskan bubblar upp inuti Amir.
Han slår Fred rakt i magen.
Fred viker sig dubbel
och faller till marken.

─ Kom, säger Filip.
Vi måste fort härifrån.
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Han drar Amir i armen,
men Amir är fortfarande arg.
Han vill sparka Fred,
men Filip drar iväg med honom.
─ Gör det inte värre, flåsar Filip.

Greger står ovanför Fred.
─ Jag är emot våld, säger han.
Men du har betett dig
som en riktig skitstövel.
Det var rätt åt dig.

Greger vänder sig om
och följer efter Filip och Amir.
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Kapitel 11

Nästa morgon har hela skolan
hört om slagsmålet.
Fred kommer inte till lektionerna.
Halva klassen undviker Amir.
Andra halvan anser, att Amir gjorde rätt.
Mimi hör till dem,
som inte vet vad hon tycker.
─ Man måste följa skolans regler, säger hon.
Det är förbjudet att slåss på skolgården.

─ Mimi, du får besluta dig, säger Anja.
Gillar du Fred eller Amir?
─ Det handlar inte om att tycka om,
påpekar Filip.
─ Jag gillar inte att de slåss, säger Mimi.
De måste kunna uppföra sig.
─ Du vill alltid att alla
ska uppföra sig, säger Filip. Varför det?

─ Allt går så mycket lättare då, säger Mimi.
Om alla uppför sig ordentligt
och inte bråkar,
kan man tala om saker och ting.
Man kan lösa problemen,
om man talar med varandra.
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─ Det går inte, säger Amir.
Inte med sådana som Fred. De förstår inte.
Alla stirrar på honom.
Det är första gången Amir talar till alla.

Läraren Henrik kommer in.
─ Amir, säger Henrik.
Rektorn vill tala med dig.
─ Jag går med Amir, säger Filip.
─ Jag också, säger Greger.
─ Ni sitter kvar, säger Henrik.
Amir hittar själv.
─ Vi såg vad som hände, säger Filip.
─ Du får dubbel hemläxa, säger Henrik.
Filip går med Amir. Greger stannar här.

Filip och Amir går till rektorns rum.
Amir talar inte på vägen.
─ Rektorn lyssnar nog på oss,
säger Filip. Du behöver inte vara orolig.
Rektorn blir förvånad, då hon ser Filip.
─ Vad gör du här? frågar hon.
Det är en sak mellan Amir och skolan.
─ Henrik skickade mig, protesterar Filip.

Rektorn suckar.
Filip ska alltid lägga sig i.
Amir vänder sig mot Filip och ler.
Filip är den första i det nya landet,
som ställer upp för honom.
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Amir är både förvånad och glad.
─ Jag vill att Filip är med, säger han till rektorn.
Jag kan inte förklara så bra.
─ Amir, vi har regler i skolan, börjar rektorn.
Man får inte slåss här.
Våld är inte en lösning på problem.
─ Jag blev attackerad, säger Amir.
Jag måste försvara mig.
Annars hamnar jag på sjukhus.

─ Såklart, säger rektorn.
Du måste försvara dig, men inte med våld.
─ Vad annat kan jag göra? frågar Amir.
De kommer. De tar mina armar.
De börjar slå och skrika.

─ Fred påstår, att du började slagsmålet,
säger rektorn. Tomas och Jonas säger det också.
─ Nej, de väntade på mig, förklarar Amir.
─ De anser att Amir har hämtat lössen
till vår klass, fyller Filip i.
─ Ett ögonblick, avbryter rektorn.
Tina fick löss av sin lillasyster.
Det fanns löss i systerns förskola.
Familjen glömde att städa bilen,
så lössen spreds till Tina.

Filip skrattar.
Nu ska Fred få höra!
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Kapitel 12

─ Var det Fred som började? frågar rektorn.
─ Såklart, säger Filip. Han bråkar med alla.
Han slår pojkarna och tafsar på flickorna.
Tomas och Jonas hjälper honom,
för de tror, att de blir viktigare då.

Rektorn skakar på huvudet.
─ Då ska jag tala med Fred igen.
Jag måste ge dig kvarsittning
och en anmärkning, Amir.
Vi kan inte acceptera, att du använder våld.
Jag måste tala med dina föräldrar.
Talar de svenska?

Amir nickar.
─ Lite. Men jag kan översätta, säger han.
─ Fred kommer aldrig mer att slå Amir,
säger Filip. Han vågar inte.
Fred är egentligen ganska feg.

Rektorn sitter tyst och funderar.
Amir skruvar oroligt på sig.
Vad ska mamma och pappa säga,
då rektorn ringer och berättar om slagsmålet?
─ Vi måste kalla alla föräldrar
till ett möte, säger rektorn till slut.
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─ Får jag säga något? frågar Filip.
Rektorn suckar.
─ Säg då, mumlar hon.
─ Jag tycker, att ett föräldramöte
inte är tillräckligt, säger Filip.
─ Varför inte? undrar rektorn.
Om föräldrarna träffas,
kan de lära känna Amirs föräldrar.
Då kan vi lösa problemen fortare.

─ Skolan borde göra mer
för att skydda Amir, svarar Filip.
Och sådana som är annorlunda.
─ Vi behöver säkert förstå varandra bättre, 
funderar rektorn. Och lyssna på varandra.

─ Det räcker inte.
Alla måste göra något.
Det är inte rätt, att Fred får tala som han gör.
Han beskyllde Amir för lössen.
Det är helt fel, men ingen sade emot.
Det är inte heller rätt,
att någon blir anfallen utanför skolgården.
Det kan gälla Amir eller vem som helst.

─ Filip, var har du läst allt det där?
skrattar rektorn.
Du talar ju som en vuxen.
─ Jag vet vilka rättigheter jag har,
säger Filip. Och vilka skyldigheter.

45



Amir skakar på huvudet och säger:
─ Ni säger, att ni är moderna.
Ni säger, att ni inte vill använda våld.
Jag märker, att vi och ni är ganska lika.
Också hos oss säger alla,
att man inte får slåss.
Men ändå slåss folk ibland.

─ Alla är olika personer, fortsätter Filip.
Det beror inte på varifrån man kommer,
utan hurdan person man är.
Greger till exempel skulle aldrig slå.
Han bara är sådan.

Rektorn suckar.
─ Varför ska ni göra det så svårt? frågar hon.

Filip skrattar, för rektorn ler.
─ Får jag stanna i skolan?
frågar Amir försiktigt.
─ Självklart, säger rektorn förvånat.
Ingen blir avstängd från skolan
för ett slagsmål.
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Kapitel 13

Filip och Amir går tillbaka till klassrummet.
─ Människor är inte sitt land, säger Amir.
På min klass hemma talades fem språk.
Vi tycker att det är normalt
med många slags människor.
Ingen var typisk för vårt land.
Alla var olika.
Det är ni som är konstiga.
Hur kan ni leva utan att
ha många olika människor omkring er?

Filip skrattar glatt.
─ Jag vet inte, säger han.
Men vi får väl vänja oss.
Vi måste helt enkelt lära oss
hur andra fungerar.
Hur du fungerar.
Kan du visa oss det?

─ Jag gör mitt bästa.
Men du får hjälpa till, säger Amir.
Jag klarar inte av det ensam.
─ Det skakar vi hand på, ler Filip.
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