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Till Hédi Fried och Stina Wirsén
Hejsan!
 
Jag vill börja med att tacka er för er fina, varma, sorgliga och hoppingivande bok
om Hédi och hennes hund.
 
Jag tycker att "Historien om Bodri" är en otroligt vacker berättelse om sorg,
saknad, vänskap och hopp. Jag tycker inte boken har någon åldersgräns, precis
som de flesta böcker kan den läsas av unga och gamla. Det har varit  fint att se
mina elever i åk.9 ta sig an historien om Hédi och Bodri. 
 
Under vårterminen 2020 arbetar årskurs 9  på Oxievångsskolan med Andra
världskriget och Förintelsen. Det är ett samarbete mellan so-läraren Heléne
Nyrén och mig svensklärare Jennie Rosén. 
 
Eleverna har lyssnat till "Historien om Bodri" på en so-lektion, lyssnandet har
efterföljts av samtal om historien och eleverna fick även se ett klipp från "Min
oro". 
 
På svensklektioner har bilder från "Historien om Bodri" plockats in och
eleverna har nu till en början fått arbeta med bilderna på Bodri som väntar på
Hédi. Det kändes som en fin ingång att starta med att fokusera på hundens
längtan och saknad. Jag ser framför mig vakthunden som misslyckades att
vakta men som ägnar sin tid trofast väntandes vid trädet där han och Hédi
brukade leka.
 
Vi har tittat på bilderna tillsammans, samtalat om vad som syns, hörs och
känns på dem. Eleverna har fått skriva några rader till varje bild med uppgiften
att få med tre av orden: snöpyjamas, sakna, sörja, skirt, spetskjol, kopparröda,
höstdräkt, valnötsträd/plommonträd, klätterträd, vakthund, skrubbsår,
överleva, hopp, värme. 
 
När de använt en lektion till att skriva utkast i sina skrivblock fick de en lektion
på sig att renskriva och bearbeta dem på datorn och satte  då ihop dem till
mikronoveller. 
 
När jag läste igenom novellerna spreds en värme över vilka vackra berättelser
eleverna har skrivit. Jag hade inte räknat med att texterna skulle bli så pass
sorgliga och vackra. Jag pratade med eleverna om det och några elever vill dela
med sig av sina berättelser. Jag bestämde mig för att försöka skicka dem vidare
till er, Héidi Fried och Stina Wirsén och har nu lyckats få kontakt och kan
förmedla micronovellerna till er. 
 
Jag hoppas att ni känner värmen i texterna, hur eleverna har fångat upp och
tagit Bodri och Hédi till sina hjärtan.  Nu fortsätter vårt arbete och vi läser just
nu reportage om Hédi Fried. Vi kommer nog plocka in fler bilder under arbetets
gång och berättelsen om Bodri kommer följa med mig både i privatlivet och på
jobbet under lång, lång tid. Jag kommer fortsätta att berätta er berättelse.  

V A R M A S T E  H Ä L S N I N G A R  J E N N I E  R O S É N  













Texter från 9E

Oxievångsskolan



Bodri, 
den ensamma hunden

Av: Elev i 9E 

 

Jag saknar Hédi. Mitt enda jobb var att skydda henne från allt ont, men jag

misslyckades. Istället sitter jag här under det nakna trädet som är pyntat med

iskristaller och sörjer. 

 

Så småningom byts de vackra kristallerna till gröna vårknoppar. Solens värme och de

kvittrande fåglarna är tillbaka, men min kära Hédi kan jag fortfarande inte få syn på.

Trots det ger det mjuka gräset under mina tassar mig hopp. Hopp om att Hédi känner

samma lena gräs mellan hennes tår, vart hon än är. 

 

Trädet har nu bytt ut sina genomskinliga smycken mot en stor och grön rock. Värmen är

fruktansvärd, men tomheten i mitt bröst är värre. Allt känns hopplöst men jag måste

hålla kvar modet. Jag kollar runt och funderar över när Hédi ska komma hem. 

 

Trädets rock har ändrat färg, den är röd. Lika röd som folkets blod. Folket som spårlöst

försvunnit från staden en efter en, vilket gjorde att en stor våg av tystnad har tagit

över. I sandlådan där Hédi brukade leka, finns det inga fotspår och gatorna är nästan

helt tomma. Hoppet om att min bästa vän ska återvända blir mindre för varje löv som

trädet fäller.

 

Bladen på marken har blivit bruna och hårda. De få löven som fortfarande sitter kvar

på trädets grenar gör sitt bästa för att hålla sig kvar, trots de starka vindarna. Genom

vindens susande, hör jag plötsligt ett knastrande ljud i de fallna löven på marken. Jag

vänder mig om och ser min kära Hédi. Hon är mager och täckt av blåmärken. De glada

färgerna på hennes klänning är borta, precis som hennes hår. Var har hon varit?

Glädjen av att återförenas med Hédi är obeskrivlig, men oron över vad hon upplevt

under all den här tiden tar över. Jag måste se till så att hon inte hamnar på samma

fruktansvärda plats igen.

 

 
 

 

 

 

 

 



Bodris ständiga längtan
om ett ihoppusslat

hjärta

Av: Elev i 9E 

Mina tassar är som tunga isblock och jag saknar min Hédi och hennes värmande glädje

otroligt mycket. Det är kallt utomhus även om jag ligger under under det trygga

valnötsträdet klädd i snöpyjamas. Värme existerar inte utan min käre Hédi och hopp

om en ljus framtid kan inte det blotta ögat se direkt. Jag är bara en melankolisk

vakthund som sörjer över min ägare även om hon inte varit borta länge har jag ändå

en oroande känsla i magen om att det kommer dröja ett bra tag innan vi ses igen.

 

Snöns kristaller har tinat och bladen börjat gro. Jag sörjer än idag över Hédi, hennes

omslutande leende och roliga lekar. Valnötsträdet har bytt kläder från snöpyjamas till

den grönröda dräkten. Värmen i min kropp har stigit till en högre temperatur även om

det inte känns så i mitt hjärta, där det fortfarande en lång kylig vinterstorm.

Näktergalarna kvittrar tillsammans eftersom de är återförenade. Tänk bara om jag och

min Hédi hade kunnat finna oss på samma sätt som näktergalarna. Vakthunden kan nu

bara hoppas och be att Hédis liv än så länge skonats.

 

En tung börda av tryckande värme, sorg och äckliga insekter lägger sig nu över mig

och då vet jag att den efterlängtade sommaren är här. Den är iallafall efterlängtad av

alla dessa människor men inte för mig eftersom jag har en stor tung päls som inte bryr

sig om att klippa av! Min ilska faller direkt när jag känner lukten av jordgubbsglass

samtidigt som jag fäller en saltig blöt tår på marken. Hédi hade en tendens att alltid

tjata på sin mor om en smarrig kula jordgubbsglass och när jag tittade på Hédis mor

med hundögonen fanns det inget som kunde stoppa jordgubbsglassen att omslutas av

Hédis mjuka små händer. Jag hoppas att Hédi kommer hem snart för min sorg är så

stor att inte ens den gröna kroppen på trädet kunde få mitt krossade hjärtans pussel

att passa igen.

 

 

 
 

 

 



Av: Elev i 9E 

 
Fukten från höstens vilda regn gör allting ännu mer melankoliskt för mig. Att Hédi
någon gång skulle komma tillbaks till mig har jag redan försökt sudda bort. Det finns
såklart alltid hopp men just nu är tråden tunnare än någonsin. Från ingenstans slutar
regnet ösa ner. Solen börjar kika fram och det känns som att jag hör något. Vad är det
därför ljud som jag så väl känner igen? Den kopparröda dräkten på trädet blir nu ännu
mer tydlig när jag hör en ljuvlig klang i vinden av min älskade Hédi.
 
- Bodri! Bodri! skriker Hédi med den mest slitna men vackraste rösten någonsin.
Glädjen i min kropp känns som aldrig förut och alla min känslor kommer fram på en
och samma gång. Hédi är verkligen vid liv fortfarande, det är väldigt svårt att förstå
men på något sätt är det en verklighet som bara gudomliga makter kan framhäva. Nu
står Hédi framför mig och kramar om mig, vilken overklig känsla! Kriget är äntligen slut
men man kan se på Hédi att hon påverkats rejält av hemska saker. Hédi är väldigt
mager jämfört med innan och har stora tydliga blåmärken överallt på sitt huvud och
kropp. Hår på sitt huvud har hon inte längre och jag har inte mage nog till att tänka på
vad hon gått igenom. Hédi är en stark individ och hon berättar för mig om att Hitler är
död och att vi nu ska kunna leva lyckliga igen. Hédi ska aldrig mer bli dåligt behandlad
och det ska jag se till.
 
 
 



De långa dagarna 
Av: Elev i 9E 

Jag saknar att vakta Hédi, att leka med Hédi, att bli klappad av Hédi. De långa
dagarna är tråkiga och kalla. Varje dag känns lång men när dagen är slut så känns det
som att det har gått för snabbt. Jag skulle bara skydda henne från allt som skulle
kunnat skada henne men det misslyckades jag med.  Hon tycker säkert att jag är en
besvikelse. Varför skulle hon annars lämna mig?
 
Våren är äntligen här. Kylan är borta och solen tittar fram, fåglarna kvittrar fint. Träden
är nakna, allt som saknas nu är Hédi. Jag kommer ihåg den söta blommiga doften av
hennes hår. Hur de gyllene lockarna fladdrar i vinden när hon springer. Hennes skratt
och hur glad hon var när hon lekte med mig. Jag får alltid en varm känsla när jag
tänker på henne.
 
Värmen är mycket varmare än innan. Tungan hänger och dinglar i solstrålarna och
salivet bara droppar ner i gräset. Nu på årstiden är det då som barnen springer
barfota, skrattar, äter glass. Men så är det inte nu. Jag saknar henne för mycket men
jag kan inte lämna trädet för att leta efter henne. Tänk om hon kommer tillbaka när jag
är borta och letar efter henne då kommer vi inte återförenas som i alla sagorna. Det är
bättre om jag stannar här och väntar. Hon kommer säkert tillbaka snart.
 
Löven har ändrat färg och de faller långsamt ner.  Regnet slår mot marken hårt och
det enda som skyddar mig från det är trädet.  Jag saknar verkligen Hédi. Min älskade
Hédi. Hon är det enda jag tänker på, dag och natt.
 
- Bodri! Bodri! Jag hör någon kalla mitt namn. Det låter som Hédis röst men det kan det
ju inte vara. Det är säkert bara jag som hallucinerar. Jag vänder mig om och jag ser
henne springandes till mig. Jag känner hur glad och varm jag blir i hela kroppen. Som
jag har längtat till detta ögonblicket, att återförenas som i sagorna. Hon har inte
glömt mig, allt är bra nu. Allt är som det ska vara igen. Hennes ansikte är fyllt av
blåmärken och hennes gyllene hår har rakats av men jag hinner inte bry mig om det
just nu. Allt som räknas är att jag är med henne igen.
 
 
 
 
 
 



Årstidernas väntan 
Av: Elev i 9E 

Vintern är här. De kalla snöflingorna faller mot min växande och ovårdade päls. Det
var ett tag sedan Heidi borstade den. Hédi, Hédi som alltid brukade krama mig om
mornarna, vart har du tagit vägen? Allt hopp om att komma hem till Hédi och hennes
varma famn bleknar sakta bort.
 
Våren. En hel årstid har gått förbi och inget täcken av Heidi har visats. Jag hör hur
djuren vaknar från sitt ide och mer börjar hända runt om mig. Alla andra rör sig i flock
och leker runt trädet, men jag bara ligger här själv. Ligger kvar och väntar i hopp om
min egen och Hédis överlevnad.
 
Sommar. Träden är täckta med mörkgröna blad och blommorna blommar i full fart,
men jag ligger kvar här. Under mitt träd, helt ensam. Det är inte långt kvar innan kylan
kommer tillbaka. Ensamheter är outhärdlig och den växer varje dag.
 
Höst. Jag har inte lång tid kvar innan jag vissnar bort precis som blommorna. Skogen
börjar bli allt tystare och mörkare, precis som mina tankar. Kommer Hédi aldrig
tillbaka? Om hon inte kommer tillbaka har jag ändå inget annat val än att ligga kvar
här. Jag har blivit allt för svag för att komma bort. Löven från trädet täcker mig när det
faller som hjälper mig få värmen i den allt växande kylan. Jag har ingen kraft kvar i mig
och snart blir ögonlocken tunga. Jag somnar. “Bodri!” ekar det genom skogen. När jag
öppnar ögonen får jag syn på Hédi som springer mot mig, men är det verkligen hon?
Hon ser mycket mer mager ut än hon brukar och hon har inget hår som glänser i
solljuset längre. Glädjen av att se henne får mig att hoppa upp men så fort hon kramar
om mig känner jag hur svag jag blivit och jag somnar till i hennes varma famn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jag kunde inte räkna dagarna och nätterna. Jag sitter under Hédis klätterträd täckt i
en kall, vit snöpyjamas och tänker på hur jag misslyckades som vakthund. Jag sörjer
över min ägare och kylan biter på min kalla nos, men mitt uppdrag är ännu inte över.
 
En lång tid har gått, luften har blivit varmare och jag sitter fortfarande under samma
dystra träd med de gröna blåsande löven som svalkar min varma päls. Jag försöker att
inte tänka på min lilla Hédi istället är jag upptagen med att jaga de kvittrande
fåglarna i luften.
 
Trädet är täckt av en grön kjol och värmen bränner men att vara utan Hédi är ännu
värre. Jag kommer ihåg dagen då Hédi tog med mig ut till vårt träd och sa att vi alltid
skulle vara bästa vänner oavsett vad. Jag saknar henne så otroligt mycket. Hoppas min
älskade Hédi kommer snart.
 
En vacker dag när träden hade tagit på sig sina kopparröda höst dräkter hörde jag ett
rop,ett rop på Bodri, “Mitt namn”. Jag blir hysterisk och vänder mig om. Jag känner igen
den glada,varma rösten. Kan det vara Hedi? Hon kommer närmare och närmare, jag
blir rädd, det där är inte min Hédi. Hon lugnar ner mig. Jag känner en hand på min
varma rädda päls. Det är Hèdi! Jag hoppar upp i hennes famn, slickar henne i ansiktet
och skäller av lycka. ÄNTLIGEN ÄR MIN ÄLSKADE HÉDI HEMMA och allt kan äntligen bli
som förr!
 
 
 
 
 
 

Längtan över min 
älskade Hédi 

Av: Elev i 9E 



Var är du Hédi? 
Av: Elev i 9E 

Var är du? Var är min Hédi? Var är den glada flickan som brukar komma ut och leka med
mig? Snön faller från det nakna trädet och dränker min päls i små vita snöflingor. Var är
du Hédi? Det är så kallt utan dig.
 
En rosenröd domherre flyger förbi, frenetiskt biter jag i luften efter den. Gräset har växt
till otroliga höjder, sådana höjder som jag och Hédi brukar leka kurragömma i. De många
mjuka grässtråna gnids mot mig och det känns nästan som om Hédi är här och klappar
mig. Trädet blomstrar och jag hoppas att Hédi ska komma springandes genom det höga
gräset. Var är du Hédi? Det är så tråkigt utan dig.
 
Luften svajar framför mig, sommarens värme har kommit och den tar sin tid. Utsträckt
ligger jag under trädets skugga. Min kropp känns som om den vore bly, jag orkar inte
röra en enda muskel. Min tunga rör sig hektiskt och okontrollerat som om den hade ett
eget liv. Jag saknar hur Hédi desperat försökte fläkta luft på mig med sina små händer.
Var är du Hédi? Det är så varmt utan dig.
 
Solen skiner genom de gyllenbruna löven och når min rufsiga päls. Ett löv faller och jag
ser hur det långsamt faller och lägger sig på min nos. Med ens nyser jag och lövet flyger
långt upp i luften, jag stirrar på hur det rider på vinden och långsamt försvinner bort.
Plötsligt hör jag fotsteg som snabbt rör sig emot mig, med stegen kommer också en
annorlunda men bekant röst. Hastigt ställer jag mig upp och stirrar åt ljudets håll. Var är
du Hédi? Det är så ensamt utan dig.
 
Jag hör hur rösten tampas med och slår undan grenar. Plötsligt slås två grenar åt sidan
och en flicka kommer springandes genom buskarna. Flickan är mager och skallig och
hennes skinn är fyllt med blåmärken och skrapsår. Men hon har en bekant doft. Hon
omfamnar mig och jag förstår.
 
Äntligen är du här Hédi. Det har varit så ensamt utan dig Hédi.
 
 
 
 
 



Tappa aldrig hoppet! 
Av: Elev i 9E 

Jag minns knappt hur min egen familj ser ut längre. Plommonträdet skyddar mig från den
kyliga januariluften. Skrubbsåret på min tass biter i kylan och jag måste hitta hopp om
att Hédi ska komma tillbaka, till deras vakthund. Jag saknar värmen i den kalla frosten.
 
Timmar blir till dagar och dagar blir till veckor, helt plötsligt kommer vårblommorna fram
och de fina blåmesarna kvittrar och jagar varann i den klarblå himlen. Nu fryser jag inte
längre och det har kommit knoppar på träden och myror i gräset. Det pyjamasvita
plommonträdet blir livfyllt igen, det finns hopp igen. Hédi är snart tillbaka säger jag till
mig själv.
 
Veckor blir till månader och solstrålarna steker på min torra nos. Flugor och bin stör mig
och får mig att tänka tillbaka på när Hédi blev stucken av ett bi och skrek hysteriskt. Det
får mig att sakna min familj ännu mer.
 
Månader blir till årstider och trädet jag sitter under har fått en kopparröd färg, det var
som om jag drömde allt. Fåglarna flyger i flockar till ett varmare ställe och håller ihop,
precis som vi skulle. Hédi måste komma tillbaka snart jag vet inte hur mycket jag klarar
mer utan min Hédi, men hoppet finns kvar, hon finns här någonstans det gäller bara att
hitta henne.
 
Jag vaknar av att ett tåg tutar och människor skriker av lycka. 
- Bodri, Bodri! hör jag långt ifrån, jag kände igen den ljusa ljuva rösten men den har blivit
hes och trött. Det var min älskade Hédi som ropade och hade kommit tillbaka för min
skull. När hon kommer fram så flyger jag på henne och visar min glädje. Hédi är inte
samma som förut, hon är mager och hennes fina ljusa hår är borta. Men det förändrar
ingenting för min Hédi är tillbaka, men var är resten? Hon säger: 
- Mamma och Pappa kommer nog snart... 
 
 
 
 
 



Hédi, 
min älskade Hédi

Av: Elev i 9E 

Jag kan inte räkna dagarna och nätterna, men jag ser hur träden byter till snöpyjamas.
Snöflingor faller ner på min blöta nos och jag saknar Hédi, hennes vackra blonda hår,
hennes fina långa gröna klänning och hennes goda doft som luktar jordgubbar. Det är
kallt, Hédis favoritklätterträd är helt uppstoppad på grund av kylan. Jag vet inte om jag
överlever, även om det är svårt så försöker jag. Ibland springer jag runt trädet för att bli
varm, men det går inte utan Hédi.
 
Jag hör fåglar som kvittrar och bosätter sig på trädet. De kanske vill meddela att Hédi är
på väg? Löven har bytt färg och dagarna ser ljusare ut, finns det hopp? Kylan är borta
och nu kommer värmen. Jag blir svettigare och svettigare i min päls och jag känner att
energin inträffar hårt, jag vill springa runt omkring igen men det påminner om Hédi för
mycket.
 
Trädet är inte så naket längre. Grenarna fylls med löv och allt ser ljusare och grönare ut.
Jag känner hur doften ändras, det luktar jordgubbar, precis som Hédi. Dagarna blir
längre och längre. Min päls blir lite klibbig och jag börjar tappa hoppet, jag har väntat
på Hédi i ett halvår. “Det är svårt för mig att sova Hédi, mina tankar består bara av dig
och hur du mår. Jag är hungrig, men det är det sista jag bryr mig om.” mumlar jag.
 
Löven faller ner på mig och snart är trädet naken igen. Jag är helt sliten, hopplös,
hungrig och trött. Min kropp, min hjärna och mitt hjärta vill slockna, jag vill bara stänga
ögonen och sova. Men jag är rädd att jag inte vaknar upp igen. Utan att tänka på något
stänger jag igen ögonen och halvsover tills jag hör en fin, mild röst. Det låter som
paradisets röst kallar på mig. Min kropp fylls av energi, hopp och plötsligt är jag varken
trött, hungrig eller sliten längre. Mina reflexer får mig att gå snabbt upp på mina fyra
ben och kolla upp. Där är hon. Där kommer Hédi springandes mot mig. Men det är något
fel på henne, det är inte samma Hédi jag lämnade sist. Detta är en trött, misshandlad
och sliten Hédi. Jag springer fram till henne. Doften kunde jag känna ett par sekunder
efter hon kallade på mig, Hédi luktar blod och svett. Men det är Hédi. Min Hédi.
 
 
 
 
 



Hédi när kommer du
hem?

Av: Elev i 9E 

Jag undrar vart Hedi har fart? Varför är hon borta så länge? Jag vill gå hem, kylan biter
på min blöta nos, men jag kan inte gå hem, jag måste vänta här på Hédi. Trots allt är jag
faktiskt deras vakthund. Det är inte så hemskt, trädet har ju skaffat sig en alldeles ny och
fin snöpyjamas som kan beundras för sin skönhet även i vinterkylan.
 
Var är Hédi? Jag saknar henne mer än det vackra snötäcket som sakta smält bort och
förvandlats till gröna gräsfält. Det har blivit varmt igen, det är skönt, väntar på Hedi gör
jag fortfarande och jag vägrar ge upp hoppet! Ingen värme kan få mig att glömma eller
göra mig lyckligare än vad jag var med Hédi. Jag sitter kvar, väntar på Hédi medans jag
lyssnar på talgoxarnas vackra sång, jag bestämmer mig kanske för att sjunga med på ett
hörn, allt för att få tiden att gå.
 
Hédi tar sån tid, saknar hon mig inte? Vill hon inte komma tillbaka, har dem flyttat iväg
och bara lämnat mig? Nej Hédi skulle aldrig lämna mig, hon saknar mig precis lika
mycket  som jag saknar henne. Det kanske känns hopplöst just nu men när hon kommer
tillbaka kommer allt vara värt det. Jag sitter kvar här och titta på de vackra
sommarrosorna, medans jag lyssnar på ljudet av de lekande barnen och minns min tid
med Hédi när vi brukade hoppa omkring bland blommorna i den varma sommarsolen.
Hédi när kommer du hem?
 
Värmen börjar försvinna, vinden kallnar mer och mer för varje dag som går och vintern
knackar på min dörr. Hédi var är du? Jag kommer inte klara ännu en kylig vinter, inte utan
min Hédi. Snälla kom hem jag saknar dig. Bladen på träden skiftar sin färg och faller
långsamt ner till marken vaggandes av vinden, deras rörelse är sövande, jag stänger
långsamt mina ögon. Vad var det? Nej det kan det inte vara, det är inte möjligt men det
måste det vara. Hédi är det du?
 
Ropen växer och blir starkare, jag vänder mig om och springer rakt mot Hédi, inget kan
sakta ner mig nu. När jag närmar mig Hédi försvinner en liten del av min lycka, vad har
hänt med hennes långa vackra hår? Varför har hon ett blåmärke? Jag förstår där och då
att hon på något sätt har farit illa. Jag vet inte vad men det är inte viktigt längre inget
annat är viktigt längre för nu är hon äntligen hemma.
 
 
 



Hédi och jag 
Av: Elev i 9E 

Jag känner mig tom och ledsen. Hédi har inte kommit men jag väntar på henne nära ett
träd i sin snöpyjamas. Jag saknar Hédi väldigt mycket. Jag tänker vänta och försöka hålla
mig varm tills hon kommer tillbaka. Det är kallt ute men tur så håller min päls mig varm
bra nog.
 
Jag väntar fortfarande på min älskade Hédi. Det känns varmare i luften och solen ser ut
att komma ut. Gräset känns så mjukt nu. Det kommer några störiga fåglar som tar min
och Hédis plats. 
-Detta är min och Hédis plats, försvinn! Jag skrämmer iväg fåglarna för jag vill inte att
någon annan ska ta denna plats. Jag har fortfarande hopp om att Hédi kommer tillbaka
och att hon bara glömmer bort med att hälsa på och leka med mig.
 
Jag fortsätter att vänta här vid ett träd som har många blad och det finns skugga för
värmen som är stark dessa dagar. Värmen är hög och därför tycker jag att det är tur att
jag har skugga för mig och Hédi. Jag saknar dig Hédi. Jag vill gå och bada, äta glass

och ta långa promenader med dig överallt. Som förr då vi gjorde allt tillsammans. Jag

saknar dig Hédi. Jag vet att du kommer tillbaka. Jag måste bara fortsätta vänta på dig.

 
Jag längtar fortfarande på att få se dig Hédi. Det kan inte vara att du har glömt mig. Du

kanske fortfarande letar efter min favoritleksak. Jag måste vänta. Jag råkade somna om
tills jag plötsligt hör en annorlunda röst som jag känner igen då mitt hjärta bara slår
hårdare och snabbare. Det är Hédi! Jag reser mig upp och springer allt jag kan mot den
annorlunda rösten som jag känner igen.
 
Jag hoppar mig fram till Hédi tills hon faller ner på marken då jag kan krama henne och
slicka på henne. Jag har saknat hennes doft och hennes röst. Men...jag undrar vad det är
för kläder hon har på sig? Hennes hår är borta? Varför är hennes ansikte mörkt nära
Hédis öga? Vad har hänt med Hédi? Jag hoppas att vi aldrig lämnar varandra igen
någonsin. 
 
 
 
 
 
 





Jag kunde inte räkna dagarna och nätterna, jag såg hur träden bytte till snöpyjamas. Det
var kallt ute och vinden susade med kyla men när jag tänkte på Hédi börjar värmen
komma tillbaka inombords.
 
Jag väntar fortfarande under mitt träd, jag ser en vacker vit duva och jag vet det betyder
att freden börjar närma sig för det har Hédi lärt mig. Jag känner hur det lilla hoppet inom
mig växer och blir allt större.
 
Här sitter jag fortfarande under mitt träd och den har fått en vacker stor grön kjol, solen
har börjat skina och doften av blommorna är tillbaka. Men det stora hoppet jag hade om
att Hédi snart skulle komma hem hade krympt och jag är nära på att ge upp men inte än.
 
Jag vaknar hastigt efter jag hörde en liten tjej röst skrika mitt namn, rösten var så bekant.
Jag reser mig från min “säng” som jag hade gjort av löv som jag hade samlat ihop, jag
går en runda för att vara säker på att  det inte bara va en dröm.
 
Jag går tillbaka mot “sängen” och tänkte precis lägga mig när jag kollar tillbaka en sista
gång ser jag något som jag trodde var omöjligt, jag ser min Hédi springer full fart mot
mig och jag börjar springa mot Hédi. Äntligen var vi återförenade efter så lång tid, hon
såg helt förstörd ut vart var hennes fina långa hår? Varför har hon stora blåmärken?  Var
är hennes vackra kjol hon alltid brukade bära? Vart har hon egentligen varit all denna
tid?
 
 
 
 

Hunden Bodri 
Av: Elev i 9E 



De mörka dagarna
Av: Elev i 9E 

Jag ligger i trädets skugga och tänker på Hédi, jag saknar hennes värme. Mitt
valnötsträd är det enda jag har kvar och ett skrapsår på benet, jag fick mitt skrubbsår
från en annan hund som försökte ta min mat. Jag kan inte räkna dagarna men jag kan se
att trädet har tagit på sig sin pyjamas.
 
Nu har det gått en tid och min sorg efter Hédi finns kvar. Jag ser träden byta kläder med
mer färg, jag känner att doften av tomhet blir större. Jag hör fåglarna kvittra så fint högt
upp i träden. Valnötsträdet är det jag får vakta till min Hédi kommer tillbaka.
 
Tiden går och går men Hédi har inte syns inte till. Det känns som att för varje dag börjar
minnena av Hédi börjar försvinna in i dimman. Men hennes ansikte, hennes doft och
hoppet om att träffa henne igen kommer aldrig att lämna mig.
 
Mitt hopp har försvunnit, det känns som att Hédi har glömt mig. Träden byter kläder ännu
en gång väldigt långsamt och kylan börjar komma tillbaka. Jag går tillbaka till mitt gamla
hus för att se den en sista gång. Jag har spenderat många dagar och nätter under mitt
valnötsträd. Nu när jag sitter utanför huset och tar in den sista doften från huset och ger
sedan mig av. Precis när jag är på väg därifrån får doften en doft som jag inte har känt
på länge, sedan hör jag mitt namn skrikandes.
 
Jag vänder mig om och får syn på ett ansikte jag inte har sett på länge. Det är min
älskade Hédi. Jag rusar av glädje mot Hédi och hoppar upp i hennes famn och känner
värmen igen.
 
 
 
 
 
 
 
 



Bodri
Av: Elev i 9E 

Jag kunde inte räkna dagarna och nätterna, men jag såg hur träden bytte till
snöpyjamas. Jag minns den dagen då vi miste varandra och hur alla mina sår kändes
djupare och djupare för var dag som gick. Hur de sparkade på mig innan vi separerade
med Hédi.
 
Dagar gick solen gick upp och ner träden gick från snö pyjamas till skritt gröna
spetskjolar. Gräset fylldes av snödroppar runt plommonträdet. Jag hörde fåglar som
kvittrade och förenades igen efter vintern. Det fick mig och tänka på Hédi, jag undrade
vad det var som tog sådan tid.
 
Träden gick ännu senare till djupt gröna långkjolar. Gräset var nu ännu grönare och
solens strålar var ännu starkare. Det jag kan höra är hur barn från alla olika håll leker och
skrattar. Det fick mig att minnas den sommardag med Hédi, då jag fick svalka mig med
hennes jordgubbsglass.
 
En dag när träden redan hade tagit på sig sina kopparröda höst dräkter, hörde jag
någon som ropade mitt namn. Rösten lät bekant och jag hade ett sista hopp, var det
Hédi? Jag kunde inte tro mina ögon jag vände mig och det var verkligen hon. Jag rusade
fram mot henne snurrade och hoppade runt henne. Jag fick fram ett ylande av lyckan jag
kände av att se henne och känna hennes värme nära mig. Jag såg på henne och hon sa:
- Kriget är slut. Adolf Hitler är död.
 
 
 
 



Texter från 9F

Oxievångsskolan



Jag glömmer aldrig dig
Av: Elev i 9F 

Jag sitter under ditt klätterträd. Det är vinter, jag fryser, men mitt hopp om att få se dig
igen ger mig värme.
 
Nu är våren här, fåglarna kvittrar men det får mig att sakna Hédi, min Hédi, fy vad jag
saknar dig.
 
Sommaren är här, dagarna är längre och jag hör barn som leker. Det får mig längta efter
dig ännu mer. Nu har det tagit så lång tid att jag inte kan räkna dagarna och nätterna.
 
Nu har trädets löv blivit kopparröda. Jag kan inte sluta tänka på min Hédi. Får jag inte
träffa henne snart så vet jag inte om jag kan överleva. Då hör jag någon ropa mitt namn.
Jag ser henne, min underbara Hédi. Du ser inte ut som dig själv men det struntar jag i för
du är fortfarande du. Du försöker dölja det men jag kan se att du har ont efter det som
har hänt, oavsett vad det kan vara men jag gillar det inte. Fast trots det är jag över glad
att vi äntligen är återförenade.
 
 
 
 
 



Mitt livs väntan 
Av: Elev i 9F 

Ńär jag där under trädet låg och väntade på min bästa vän. Då insåg jag hur fint trädet
är i sin vackra snöpyjamas, jag märkte då hur mycket jag saknar och älskar dig, min
bästa vän.
 
Jag var sprudlande glad över att det fanns så mycket att göra nu när våren kommit även
om det inte går att jämföra med alla våra stunder tillsammans. Senare den dagen kände
jag en värme, det var solen som kikade fram. Den dagen insåg att jag hade misslyckats
med mitt uppdrag som vakthund…
 
Saknaden av dig, min allra bästa vän blir bara större och större. Jag kommer aldrig att
sluta sörja dig förrens jag får träffa dig igen. Mitt hopp om att få träffa dig igen kommer
aldrig att ta slut. En dag var det ovanligt varmt för att vara en ung höstdag…
 
Just den dagen var den dagen jag träffade dig, min bästa vän igen efter många, många
månader. Allt annat i min blick försvann när jag såg dig. Jag satt under ditt klätterträd
och tänkte tillbaks på våra stunder tillsammans.
 
Det var den bästa och lyckligaste dagen i mitt liv. När vi såg varandra igen efter så lång
tid föll det första lövet. Det var episkt.
 



Genom alla väder  
Av: Elev i 9F 

Jag ligger under det träd jag och Hédi alltid ligger under. Jag märker hur trädet börjar
täckas av en vit snöpyjamas. Jag känner saknaden av min fina Heidi med hennes fina
spetskjol. Det är en återkommande tanke som kommer till mig: “Kommer hon någonsin
tillbaka?”.
 
Det är nu tid för plommonträden  att blomma. Fåglarna börjar kvittra och det börjar
sticka ut små blomknoppar längst trädens armar. Hédi är fortfarande inte hemma, har
det verkligen gått så fort? Det var ju senast igår träden var täckta av snöpyjamasar.
Hoppet för att Hédi kommer hem finns där men det börjar att tonas ut.
 
Så som mitt hopp tonas ut med tiden är det nu dags för värmen. Sommaren är här och
barnen leker för fullt och det går inte en dag utan att man hör barnskratten. Det
påminner mig om Hédi, undrar om hon får så mycket skratt där hon är. Jag sitter kvar
under byns klätterträd och ser det ändras med tiden av min saknad.
 
Medans jag ser de kopparröda löven falla av de glesa träden tänker jag på min Heidi.
Mitt hopp om att hon kommer hem faller av mig lika fort dom löven faller av trädets
armar. “BODRI” hör jag någon helt plötsligt skrika. Jag vänder mig hastigt. Det är Hédi!
Min underbara Hédi är hemma . Men hon ser lika sliten ut som de tomma träden. Vad har
hänt med Hédi?
 
Hédi ser inte ut som Hédi längre, hon ser ut som att hon inte fått någon mat på flera år.
Stackars Hédi vad har de gjort med dig. Så här ska det inte vara, det ska vara varmt och
du och jag ska leka, leka som förr. Vi ska vara lyckliga utan bekymmer om dessa hemska
nazister.



Historien om Bodri  
Av: Elev i 9F 

Jag kände snön under mina tassar, jag hade väntat längre än jag kan räkna. Det fanns
knappt något hopp kvar, resten hade försvunnit med värmen.
 
Träden började blomma och fåglarna sjöng fint, men du var fortfarande inte här. Vart
tog du vägen, varför lämnade du mig?
 
Värmen är här och ekorrarna klättrade upp i träden, samma träd som du brukade klättra
i. Jag hade glömt hur du såg ut, hur du luktade, och hur du lät. Men jag stod kvar, och
väntade på dig.
 
Kylan började komma tillbaks, vinden ylade och molnen grät konstant. Jag hade bara den
halvnakna eken som skydd. Jag hörde en röst bakom mig, jag kunde inte tro mina öron.
 
Det är du! Min svans viftade okontrollerat, jag kan inte tro att du äntligen är här, efter
allt väntande. Jag stannade upp och såg på dig, du såg inte ut som jag hade förväntat
mig men det är oviktigt. Jag ser att du är på väg att säga något, jag koncentrerar mig
på det du säger men jag förstår som vanligt inte. Jag hör att du nämner ordet “Bodri”,
det känner jag igen, det är jag! Nu när du är här är allt mycket bättre, och jag har så
mycket som jag måste berätta för dig.



Min käraste Hédi 
Av: Elev i 9F 

Jag vet inte hur lång tid det har gått sedan sist jag såg Hédi. Medans jag sitter under
det stora trädet som just har bytt till sin snöpyjamas så tänker jag på hur mycket jag
saknar min käraste Hédi.
 
Det har nu bytt årstid, det har bytt från snöpyjamas till skirt grön spetskjol. Åh vad jag har
ylat och gnällt för att få se dig igen. Jag som skulle vara din vakthund.
 
Nu har den skirt gröna spetskjolen blivit till en ännu djupare röd spetskjol. När jag hör
barnen leka och skratta tänker jag på när du och jag brukade leka, det börjar också bli
varmare för varje dag som går. Jag minns när du och jag badade vid sjön. Jag börjar
förlora hopp om dig Hédi, jag vill veta om du kommer tillbaka till mig.
 
En dag när träden redan hade tagit på sig sina kopparröda höstdräkter hörde jag någon
som ropade på mitt namn! Kan det vara Hédi undrade jag medans jag satt mig upp och
lät min svans vifta glatt i luften. Jag blir så glad så att jag börjar skälla och yla. Jag ser
dig Hédi! Jag springer upp till henne och ger henne pussar. Hon har förändrats men jag
vet att det är min Hédi. Hon berättar något för mig, något om att Adolf Hitler är död. Jag
förstår inte men jag är glad att min Hédi är tillbaka.



I väntan på det bästa 
Av: Elev i 9F 

Det var kallt. Gräset under trädet sved nästan genom min tunna päls. Jag hade gärna
gått och lagt mig med de andra hundarna, men jag kunde inte. Hédi skulle ju komma
springandes när som helst. Jag blundade och tänkte att hon nog kommer snart, det är
bara att vänta lite till.
 
Jag vaknade av ett rasslande ljud. Jag slog upp ögonen, nu var hon här min allra bästa
vän tänkte jag. När jag vaknade insåg jag att det bara var en katt som smög runt trädet
igen. Det blåste skönt på våren och de fina gröna bladen dansade ner från träden. Men
även om det var skönt kunde inget få mig att sluta tänka på Hédi.
 
Det var varmt, fåglarna kvittrade fint. Det började kännas tungt utan henne vid min sida.
Jag vet inte hur länge till jag orkar vänta. Men tanken på att få träffa min allra, allra
bästa vän igen var starkare. Hoppet fanns fortfarande.
 
Nu orkar jag verkligen inte mer. Det var höst nu. De kopparröda löven föll av träden som
om de tävlade om vem som kunde träffa marken snabbast. Jag  är till och med så trött
nu så jag har börjat höra röster. Om inte…? Det kan inte vara…?
 
Det var Hédi. Jag kunde inte tro mina ögon. Hon sprang fram till mig och kramade om
mig hårt. Hon sa något om att någon Hitler var död och att allt skulle bli bra igen. Jag
kände nästan inte igen henne först. Hennes hår var borta och hon hade trasiga gråa
kläder. Det såg ut som om hon inte ätit på flera år. Men allt som betydde något var att
hon var här, hemma och levande hos mig.



Dagen jag för alltid
minns  

Av: Elev i 9F 

Jag satt under det kopparröda trädet, bladen föll ner på marken och bildade ett rött,

gult och oranget mönster omkring mig. Trädet stod kalt bakom mig. Snöflingor började

ringla ner på mig och gjorde min nos ännu kallare. Dagarna gick och gick men mitt

hjärta följde inte med, det saknade sin andra halva.

 

Efter en tid var det bara slask kvar av den gräddvita snön. Knopparna stack upp ur sina

stjälkar och småfåglarna kvittrade vackert över mig. Jag tittade på ungarna som försökte

lära sig flyga. Solens strålar trängde sig igenom trädet och försökte nå mig men

lyckades inte nudda mitt kalla hjärta.

 

Sommaren kom så småningom och förde med sig solsken och plask i vattnet. Barnskriken

ekade i vinden och fiskmåsarna var på jakt efter de sista matresterna. Ett barn kom fram

till mig och började klappa mig, jag tänkte på dig Hédi. Jag hoppades att du var lika

lycklig som det där barnet var.

 

Ett år hade plötsligt gått. Jag visste inte hur länge till jag skulle överleva. De kopparröda

bladen låg återigen på marken, min päls var kall och tovig. Då hörde jag plötsligt mitt

namn eka fram till mig. Mitt hjärta tog ett skutt och det enda jag såg var hon, min Hédi.

Jag började springa och omfamnade henne. Jag bestämde mig för att aldrig släppa

taget igen.



Historien om Bodri   
Av: Elev i 9F 

Jag satt där i den kalla snön under trädet och väntade på Hédi. Jag hade sett henne

försvinna med alla de andra människorna på tåget. Jag hade sprungit tills jag inte kunde

springa mer. Fast det var för några månader sedan. När gräset var grönt och bladen på

träden låg nere på marken och sov. Nu var det vitt och kallt. Träden var nakna och gräset

gömde sig under det vita linnet som om dom sov. Jag väntade och väntade. Jag väntade

så länge att fåglarna kom tillbaka. Dom byggde bo uppe i trädet som jag satt under.

Gräset vaknade och blev grönt igen. Människorna började komma ut och gå precis som

Heidi brukade göra med mig. Om jag hade tur kom det en snäll människa som tyckte

synd om mig och gav mig mat. Ibland blev det en stor köttbit och då var jag noga att

spara den.

 

Jag väntade ännu längre. Solen gick upp och ner om och om igen och min saknad till

Hédi blev större och större. Nu hade min päls blivit lång och tung. Samtidigt som solen

hade lyst starkare och starkare. Det var varmt nu. Nästan lite för varmt. Jag gick ner till

ån mer än vanligt. Jag svalde mig i det kalla vattnet som jag och Hédi gjorde när det var

varmt ute. Jag saknade henne så mycket.

 

Jag såg hur löven ändrade färg till sin gulbruna koppardress. Löven föll igen. Som om

dom inte orkade hålla sig uppe längre. Men jag orkade. Jag måste, för Hédi. En dag

hörde jag ett välbekant rop. “Bodri!” “Bodri” skrek den. Jag vände mig om och, där stod

hon. Hon jag hade väntat på så länge, Hédi. Fast hon såg förändrad ut. Hennes ansikte

var magert och hennes fina lockiga hår var borta. Hon var som en köttbit utan kött, bara

ben.

 

Trots detta sprang jag fram till henne. Hoppade och slickade henne i ansiktet. Jag ylade

av lycka att hon hade kommit tillbaka för mig. Jag har väntat på dig Hédi, och nu var du

äntligen här. Hon berättade om ett läger där alla människorna kom till. Om ett krig och

en man som hette Adolf Hitler. Om alla de hemskheter som hon hade upplevt. Från den

dagen så gick jag aldrig från hennes sida. Där hon sov sov jag. Där hon gick gick jag.

Det som hon upplevde får hon aldrig uppleva igen.



Min ängel  
Av: Elev i 9F 

Jag saknar dagarna då det var du och jag. När jag tänker på dig känner jag värme och

hopp trots den tunga kylan.

 

Doften av träd och blommor fräter i min nos. Jag känner glädjen. Dagarna går och snart

är sommaren här.

 

Nu när sommaren är här är saknaden stor. Jag känner värmen i min päls, jag känner

hopp. Alla sommarminnena kommer tillbaks, mina minnen tillsammans med dig.

 

Det regnar och blåser, det är höst. Trädens löv har nu bytt färg och det faller mot

marken. Denna tisdagen var mörk och dimmig. Jag ser en gestalt längre bort i skogen.

Gestalten liknar en liten flicka, hon kommer närmre och närmre. Jag hör mitt namn, jag

känner lyckan i min kropp. Det är Hédi men hon ser annorlunda ut. Hon är skadad men

trots allt som hon har varit med om har hon det fina lena leendet på läpparna.

 

 



Min allra bästa vän 
Av: Elev i 9F 

Jag visste att hon hade varit bort länge, träden förvandlades till vita moln och vart jag än

gick kände jag hur snön knastrade under mina tassar. Än hade jag ett hopp om att hon

någon dag skulle komma tillbaka till mig. Vart hade hon försvunnit?

 

De kalla vindarna och de vita molnen på träden hade försvunnit. Varje morgon vaknar

jag av att fåglarna sjunger för mig, trädet som jag sitter under blir mer och mer grönt för

varje dag och vart jag än ser mig omkring ser jag bara massa olika färger. Dofterna som

når min nos blir mer och mer ljuvliga men något saknas fortfarande. Hon är fortfarande

borta. För varje dag som passerar undrar jag mer och mer var hon tog vägen. Min allra

bästa vän.

 

Jag kände mig mer sorgsen för varje dag som gick. Det passerade alltid andra hundar

med sina familjer som skulle på utflykt ner till sjön. Var dag kände jag hur värmen sköljde

över mig, jag ville hemskt gärna bara följa med någon familj till sjön. Men jag kunde inte

ge upp, här skulle jag vänta tills hon någon dag kom tillbaka till mig. Jag flyttade mig

allra längst in mot stammen där det är som kallast och lägger mig för att sova.

 

En tidig morgon kände jag hur vinden ven mot min päls och hur löven på trädet föll över

mig. Löven hade ändrats från att vara ståtliga mörkgröna löv till att vara lite mindre

körsbärsröda. Det är ofta mörkt utomhus och mitt hopp om att få återförenas och vara

vakthund till min bästa vän var nästan helt borta. Nu hade fåglarna slutat sjunga och jag

kände inga ljuvliga dofter av grönska längre. Himlen var rosa och jag skulle precis lägga

mig tillrätta när jag hörde hur någon ropar mitt namn. Det kändes som att mitt hjärta

skulle hoppa ur mig och jag ställde mig snabbt upp på helspänn.

 

Där såg jag henne, hon sprang mot mig. Hennes kinder var rosenröda, hon såg väldigt

mager ut och hennes hår var borta. När jag såg henne känns det som att allt ont

försvann och i mina öron lät det som att fåglarna började sjunga för oss och i min nos

kände jag en ljuvlig doft, av henne. Jag visste att något hemskt hade hänt henne. Men nu

var hon med mig och jag skulle se till att vi två aldrig skulle skiljas åt igen och hur hon

aldrig skulle behöva vara med om något ont igen.

 

 



Hédi, min Hédi!
Av: Elev i 9F 

Det var vitt och vackert här ute. Snön föll så lätt och fint ner på marken och förenades

med det enorma snötäcket som täckte hela landet. Om du hade varit här hade allt varit

fantastiskt, allt hade varit komplett. Vinter är nämligen både min och din favoritårstid

eftersom att vi kunde vara ute i flera timmar och bara rulla runt i snö och älska livet och

älska att ha varandra som sällskap. Men nu när du inte var här var allt tyst, kallt, tomt och

ledsamt.

 

Våren var här, det kunde jag tyda på de vackra gröna bladen och den fantastiska

vårdoften. Snöpyjamasen som täckt hela landet hade ersatts med blommor, och solen

sken mjukt och varmt mot min nos. Jag saknade din doft och sättet du klappade mig. Jag

saknade hela din närvaro och hade fortfarande hoppet uppe om att du någon dag skulle

komma hem igen.

 

Solen lyste starkt och plommonträden blommade vackert, träden fick mig att tänka på

dig eftersom de var dina favoriter. Utanför gården såg och hörde jag barn leka. Deras

ben var fulla av skrubbsår och deras ögon tindrade i det klara dagsljuset. Jag saknade

dig mer och mer för varje sekund, kände att det inte var möjligt att sakna någon mer.

Jag tittade upp mot himlen och hoppades att jag snart skulle få se dig.

 

Träden började bli röda och löven började falla. Det var höst. Det var ungefär ett år

sedan såg jag dig sist. Mitt hjärta värkte varje gång jag tänkte på dig. Det började bli

kyligt igen och på något konstigt sett hade jag nästan glömt hur du såg ut, det hade

varit så lång tid sedan jag såg dig sist. Snälla, snälla, snälla du. Kom hem, jag klarar mig

inte här utan dig!

 

“Bodri! Bodri!” Någon ropade mitt namn och rösten lät minst sagt bekant. När jag hörde

den gälla rösten var det som att jag blev hel igen. Jag vände mig om och såg dig, Hédi,

min Hédi. Jag kunde inte tro mina ögon, bara rusade fram mot dig av ren reflex. Jag

hoppade in i dina öppna armar och kände mig hemma. Jag tittade upp och du öppnade

munnen för att säga något så jag lyssnade noga. “Bodri, allt är över, kriget är över! Adolf

Hitler är död, vi är fria!”

 



Texter från 9G 

Oxievångsskolan



Oförglömliga minnen
Av: Elev i 9G

Vindpustarna var fyllda med snöflingor. De minusgradiga iskristallerna föll varsamt och

fastnade på min tunna, kopparröda päls. Jag kunde inte räkna dagarna och nätterna, då

det kändes som om jag vore inlåst i en tidsmaskin där tiden frös lika mycket som vädret

gjorde. Hédi var min enda vän, den enda som jag kommer någonsin bära känslor för.

Våra minnen, hennes gulliga skratt, lekarna vi lekte, tiden vi tillbringade tillsammans,

allting var bortglömt. Saknaden var obeskrivlig, och varje gång hon dök upp i mina

tankar kändes det som ett skrubbsår som svider inuti hjärtat.

 

Fåglarna kvittrade och jag insåg plötsligt hur bladen på träden växte fram med en

ljusgrön färg. Doften av snödropparna trängde sig in genom mina näsborrar samtidigt

som jag återkallade ett minne från mig och Hédi som väckte fram nostalgin. Hédi

brukade alltid berätta hennes ambitiösa historier med passion fastän jag inte förstod ett

enda ord hon sa. Under tiden hon gjorde det klättrade hon upp på plommonträdet, som

var då var “hemliga ställe” att umgås på. Aldrig har jag någonsin sett någon så pass

plikttrogen att man klättrar upp på ett plommonträd med nonchalans över sina blodiga

knän från försöken.

 

Ännu senare ändrade trädet sig till djupt gröna långkjolar. Solen strålade som aldrig förr

och lät mig kisa. Gräset var lika mörkgrönt som bladen som föll från träden, och

solstrålarna var så varma att spetsen av grässtråna började koka. Ännu en årstid utan

Hédi, ett helt tomt år till tänkte jag.

 

Löv efter löv föll ner och formade en skål på den skuggiga marken. Nyansen på löven

skiftade mellan orange till rött, och vise versa.

- Bodri, Bodri! ekade det från långt håll.Jag dansade omkring mig för att försöka lista ut

vem det var som ropade ut mitt namn. Längs intill skogen där träden stod tätt, kunde jag

plötsligt se en skepnad av en människoliknande varelse.

 

 
 



 

 

Jag kunde inte tro mina öron, men när jag vände mig om och såg henne var hon verklige

där. Det var Hédi! Jag rusade fram med obetänksam fart och hoppade på henne av

glädje. Äntligen, tänkte jag. Jag snurrade omkring henne, slickade henne och ylade av

tillfredsställelse. Hennes rakade hår, obehagliga doft och utmärglade ansikte hindrade

inte oss från att återförenas! Jag tog en stund och uppskattade hennes stirrande,

gråtfärdiga ögon som sade mer än 1000 ord. Dock kändes det som om mina ögonlock

skulle sakta klämmas ihop. Var… det.. försent.. att.. säga.. hejdå…?

 

Jag vaknade. Ännu en gång, till en dyster vinter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Av: Elev i 9G



Min väntan 
Av: Elev i 9G

Jag kunde inte räkna dagarna eller nätterna men jag väntade. Jag väntade under trädet

som var mitt hem. Jag väntade under trädet och kylan i hopp om att Heidi var på väg

hem. Trädet var mitt hem som skyddade mig från kylan, regnet och snön. Vinden kylde

min kropp och päls och jag kunde inte tro när Hédi skulle komma hem till mig.

 

Kylan försvann och värmen kom. Tiden åkte men mitt sår läkte inte utan blev djupare.

Varje dag och natt som jag inte kunde räkna tänkte jag på Hédi och jag väntade vid mitt

träd i hopp om att Hédi skulle dyka upp och bota mitt stora djupa sår.

 

Värmen blev starkare och skönare. Mitt träd blomstrade och stod starkt vid min sida.

Trädet var kvar såväl som mitt djupa sår. Min längtan efter Hédi var kvar och min sorg

blev djup. Men mitt hopp om att Hédi kommer var kvar.

 

Hösten kom och jag förlorade sakta mitt hopp. Jag vet inte hur många dagar och nätter

det har kommit och åkt men jag drömde fortfarande om att Hédi kommer komma tillbaka

till mig. Mina drömmar var det enda som har höll mitt hopp vid liv men mitt djupa sår

kommer att överta mitt hopp snart.

 

Mitt hopp är slut, mitt träds blad har fallit såväl som mina drömmar om att vara hos Hédi

har. Jag skulle tänkte ge mig iväg när jag hörde en igenkänd röst som kallade “Bodri,

Bodri”. Jag vände mig om och när jag fick syn på personen började jag yla och skälla så

högt jag kunde. Det var Hédi som jag har väntat på i ett okänt nummer av dagar och

nätter! Jag sprang till henne och började hoppa och skutta runt om henne när jag märkte

att det fanns något som hon verkligen ville säga. 

- Bodri, jag har saknat dig otroligt mycket. Det är äntligen över, sa Heidi. 

- Det är äntligen över, kriget är slut och Adolf Hitler har fått möta sin skapare. 

Jag förstod inte mycket av det hon sade men jag var bara väldigt glad över att hon var

äntligen, äntligen tillbaka.

 

 

 

 

 

 
 



Hennes ekande röst
Av: Elev i 9G

Jag såg hur de brunorangea löven föll mot marken. Jag nosade mot löven i hopp om att

Hèdi skulle smyga upp bakifrån, klappa mig om svansen och samla ihop löven till en stor

hög vi skulle hoppa i. Men Hédi visade inte sig den dagen. Löven förmultnade och snön

la sig som ett tjockt täcke på marken. Glansig och inga spår av Hédi. Inga fotspår och

tassavtryck av oss två lekandes i snön. Inga snöbollar att sno från Hédi. Skrubbsåren som

ingen kunde se blev stora hack i bröstet när hennes röst ekade i mitt huvud. "Bodri, Bodri"

hörde jag varje gång jag slöt mina ögon. Fåglarna hade börjat kvittra. Det som alltid lät

som sång tappade sin melodi utan Hédis röst. Utan hennes röst stod jag kvar i

vinterkylan.

 

Sommarvärmen gav mig energi. Fick svansen att vifta i värmen. Min svans som slog mot

Hédis lår. Tätt intill Hédis sida där hennes skugga kylde ner min varma päls. Det påminde

mig om att jag hade henne vid min sida. Vem hade kunnat tro att trädens skugga var det

enda som skulle kyla ner såret jag burit på?

 

Fåglarnas kvitter hade upphört. Fukten i luften fick min nos att bli blöt. Likaså som mina

ögon vattnades när hennes röst ekade i mitt huvud: "Bodri, Bodri". Såret i bröstet hade

tagit över min kropp. Jag var redo att lägga mig ner, kunde inte bära den tjocka dimman

som låg över mig varje dag som drogs. Varje steg jag tog och varje hjärtslag som slogs

kändes det som jag dog. Min hunger efter mat hade avtagit. Men min hunger för Heidi

var alltid där. När jag vilade huvudet mot marken en sista gång som alla nätter förr

hördes hennes röst eka.

- Bodri! Bodri!

Kära Hédis röst var kvar hos mig från första dagen till de sista andetagen. Jag kunde

känna hur hennes små händer bar upp mitt huvud. Jag kände en glimt av hopp att fälla

upp mina ögon. När mina ögonlock var öppna såg jag en mager och skallig flicka.

Främlingen som stod inför för mina ögon var inte en främling för mitt hjärta. Jag visste

det var min Hédi som kommit hem igen.

- Jag är här nu, sade hon med gråtfärdig röst. Jag kände hur jag inte kunde hålla emot

tårarna när jag var i hennes famn. Jag började yla och fortsatte yla tills min röst togs

över av gråten. Kroppen drogs mot marken av sorgen att hon aldrig kommer kunna förstå

den saknad hon skapat hos mig. Men mitt huvud reste sig högt av glädjen att

återförenas. Tanken att skiljas från Hèdi fick mig aldrig att släppa hennes sida igen.

 

 



Min fina vän
Av: Elev i 9G

 
Jag räknade dagarna och nätterna, men saknaden hemsökte mig som ett stort skrubbsår.
Midvinternattens köld var hård och snön lös vit på fur och gran. Men jag tänkte bara på
dig, min fina vän. Varför lämnade du mig? Var gömde du dig?
 
Jag räknade dagarna och nätterna. Tiden gick och såret hann bli större och större.
Trädens knoppar blommade nu, men var var du? Fåglarna kvittrade och återförenades,
men inte ett sikte av dig syntes. Och ännu en dag utan dig och mig.
 
Jag slutade räkna dagarna och nätterna. Fåglarna hade tystnat. Trädens kopparröda
dress hade fallit, som hoppet för oss. Jag lade mig på magen för att få somna in, men
då hörde jag något underligt. Med mina sista krafter skymtade jag något, någon från de
kopparröda höstträden. Det var någon som kom mig närmare, men jag var säker på att
jag naivt inbillade mig. Det var ingen, det kunde det inte vara.
 
Jag kände en doft, en doft jag inte känt på länge. Jag öppnade mina ögon med de sista
krafterna jag hade för att se vad det kunde vara. Det var en liten pojke. Pojken hade
inget hår på huvudet och han bar en lång mörk klänning. Han kom springandes mot mig
och ju närmare han kom mig kunde jag se hur sorgsna hans ögon var och hans trasiga
klänning. Det var något underligt med denna pojke, hans doft, som jag kände igen.
 
- Bodri! Bodri! 
Det kunde inte stämma. Jag kunde inte tro mina öron. Det var inte någon pojke, det var
hon. Jag rusade fram utan att ens tänka mig nosen för. Jag hoppade och skuttade av
glädje, och det gjorde hon också. Hon sa något med ett brett leende, men jag förstod
inte riktigt. Men jag brydde mig inte så mycket för att hon kom tillbaka, hon hade inte
glömt mig. Det var verkligen flickan, min fina vän.
 
 
 
 
 
 
 
 



Vänskapen som 
aldrig dog

Av: Elev i 9G

 
“Var är du nu, kommer jag någonsin kunna se dig igen, ha kul med dig igen?” Orden
snurrade runt i huvudet på mig enda sedan dagen de tog dig ifrån mig. För varje dag
som gick växte längtan efter henne och jag visste inte hur länge till det skulle fortsätta,
en vecka? En månad? Ett år? En evighet? Skulle jag någonsin kunna återförenas med
henne? Kylan hade börjat krypa fram och snön hade lagt sig som ett täcke över byn.
 
“Åh Hedi, vad har dom gjort med dig, lever du? När kommer du hem?” tankarna for fram i
huvudet gång på gång, fram och tillbaka. Fåglarna hade börjat kvittra igen, hoppet steg
och tanken om att få återförenas med dig blev allt starkare. Det gamla plommonträdet
där vi hade tillbringat så många timmar innan hade nu blommat ut och fått små fina 
knoppar.
 
“Har du glömt bort mig Hedi? Har du hittat en annan själ att tillbringa livet med?”  Hur
länge till skulle jag överleva utan dig. Dagarna gick och för varje dag som gick tog det
mer på mig. Jag blev svagare och svagare, men skrattet av barnen höll mig vid liv. Att få
se de glada och nyfikna blickarna som bara väntade på nya äventyr gjorde mig glad och
gjorde att jag klarade av dagen. Jag tog en dag i taget. Men skrattet höll mig vid liv och
hoppet om att en dag få dela det med dig igen.
 
Men som allt annat roligt tar slut, gjorde även sommaren det. Det blev dystert i byn igen
och barnen var nu inte längre ute och lekte. Regnet fortsatte att dunsta ner mot marken.
Smärtan inombords var nu obeskrivlig och hoppet på att du en dag skulle komma till mig
var nu slut. Jag hade inget hopp kvar, jag hade ingenting kvar. Benen klarade inte längre
av att hålla uppe kroppen. Den var mager och utmärglad och kunde kollapsa i vilken
sekund som helst.
 
Energinivån i kroppen sjönk, jag föll mot marken ofrivilligt, ögonlocken blev tyngre och
tyngre. Jag klarade inte av mer, Hédi har svikit mig och det är inte lönt att vänta på
något som inte kommer inträffa. Energin inombords försvann, den var borta. Jag tog mitt
sista andetag, jag var redo, det är inte lönt att kämpa emot längre, utan bara låta ödet
bestämma. Sakta kände jag hur kroppen sjönk ihop och nu visste jag, det är dags. Just
precis innan själen höll på lämna kroppen…
 
 



Av: Elev i 9G

 
 
-Bodri, Bodri!  ...Hörde jag en okänd tjutande röst, men med en bekanthet i övertonen
som långsamt smög fram och gjorde att jag kunde pussla ihop den med rätt människa…
Kroppen fylldes av lycka och jag for upp från plommonträdet.
 
 



Hédi, var är du?
Av: Elev i 9G

 
“Jag väntar på dig Hédi”  jag kunde inte räkna dagarna och mörka nätterna själv. Mina
dagar passerade förbi och hungern bara växte och växte, lukten från maten i närheten
flöt förbi min nos och blev alltmer hungrigare. Snöflingorna som fastande löst på trädet
föll ner från den kalla vinden ner till marken på mig. Jag skakade av mig all snö och
kände hur mycket jag saknade Hédis lekar och hur mycket vi lekte tillsammans.
Snöbollskrigen och bolllekarna.
 
Mina dagar blev bara längre och längre, och ännu senare till djupa gröna långkjolar som
växte på trädet. Träden förändrades och nya blåmesar fladdrade förbi och började
kvittra löst på morgana, snön hade precis slutat och nu började den kalla vinden, det
stack i mitt päls av den kalla vintern men då försökte jag gömma mig bakom träden men
att vinden bara ändrade riktning.
 
En dag när träden redan hade tagit på sig sina kopparröda höstlöv så hörde jag någon
ropa mitt namn. 
-Hédi, Hédi, var är du? Jag kollade runt omkring mig och skymtade någon. Det var Hédi,
hon såg annorlunda ut. Jag kände mig stum inuti mig och nosade fram till hennes gamla
vackra doft, jag kunde inte tro mina egna ögon, det var som en mardröm men på riktigt.
Jag rusade fram till henne med den fullaste energin i min kropp, jag kände en lättnad
och klumpen i magen fanns inte där längre när jag kände värmen i kom kropp av att Hédi
kramade mig. Det stack i min kropp av värmen som Hédi spred sin värme till mig,
tystnaden var så tyst att jag hörde hur den svaga vinden passerade förbi oss och prasslet
på marken av lövträdet bara prassla.
 
Dagarna gick och veckorna flöt förbi vecka för vecka. Vi hade det roligt tillsammans och
vi lekte kurragömma, den saknade rösten från Hédi kändes som en lättnad.
 
 
 
 
 
 
 
 



Min Hédi 
Av: Elev i 9G

 
Jag såg hur träden bytte till snöpyjamas, jag kände hur den isande kalla vinden stack
som små nålar mot min lilla nos. De små lysande prickarna på den kolsvarta himlen
visade sig oftare och oftare, var det dit min Hédi hade flyttat?
 
Dagarna passerade som molnen i himlen och träden blev till spetskjolar och jag hörde
hur de vackra fåglarna kvittrade och återförenades, men jag fick inte återförenas med
min Hédi.
 
Jag såg hur träden blev till djupt gröna långkjolar och hur solskenet strök sig över de
gröna och gula fälten. I mina drömmar såg jag hur min Hédi kom springandes i
horisonten, hon kom springandes mot mig men när jag vaknade var hon ingenstans att bli
funnen.
 
En dag när de kopparröda löven hade lagt sig över gräset som en tjock filt och när
fåglarnas kvitter inte längre gjorde mig sällskap, så såg jag en flicka i en grå pyjamas
komma springandes i himlaranden.
- Boodriii, Bodri! skrek flickan. 
 
Jag insåg att det inte längre var en dröm utan verklighet, mitt hjärta fylldes av värme och
min utmattade kropp reste sig och rusade mot flickan. Hon hade återvänt, jag grät av
glädje och kunde inte hjälpa det. Jag kramade om hennes utmärglade och kyliga kropp,
äntligen fick jag återförenas med min Hédi. Hon tog ett djupt andetag och harklade sig
för att prata, plötsligt blev hennes glädjefyllda ögon tomma och hennes andetag blekna
bort tillsammans med ljudet runt omkring oss. Hédis känslolösa kropp föll sakta ned mot
marken, jag rörde vid hennes axel med nosen för att väcka liv i henne men hon vägrade
att vakna. Jag kurade ihop sig och vilade bredvid sin Hédi, timmarna blev till dagar och
dagarna blev till veckor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hédi och jag 
Av: Elev i 9G

 
Jag kunde inte räkna dagarna och nätterna, men jag såg hur träden bytte till
snöpyjamas. Varje timme utan Heidi saknade jag henne mer och mer. Men jag hade inte
förlorat hoppet ännu, men min förväntan på att hon en dag skulle dyka upp förtvinade
för varje dag.
 
Träden bytade till sina vårdräkter nu, löven började bli grönare och knopparna blev
större. Jag tvivlade mer och mer på att jag en dag skulle få känna hennes värme intill
mig. Detta var mitt fel, jag var Hédis vakthund, hon förväntade sig att jag skulle skydda
henne till varje pris. Jag svek henne, jag kunde inte skydda henne.
 
Varje dag utan Hédi var hemsk. Träden hade blivit gröna och jag mindes hur vi varje
sommardag brukade springa ut och leka tillsammans. Vi skulle aldrig få leka igen, jag
skulle aldrig kunna leka boll med dig eller bada med dig. Det var över nu. Jag hade en
sådan enorm saknad för Hédi, en stund med Hédi var allt jag önskade.
 
En dag när träden redan hade tagit på sig sina kopparröda höstdräkter hörde jag någon
som ropade mitt namn.
- Bodri! Bodri!, hördes från distans. Jag blev alldeles varm i kroppen, var det Hédi jag
skymtade långt där borta?
 
Ett andra skrik hördes.
- Bodri! Bodri! Jag kunde inte tro mina ögon, det var Hédi! Hon skuttade fram mot mig
och hon befann sig bara några fotsteg från mig. Med stora skutt hoppade jag fram av
glädje.
 
Saknaden av hennes värme hade varit lång. Var det verkligen Hédi? Jag cirkulerade ett
par varv runt henne och inspekterade henne noga. Det var verkligen hon! Det var Hédi!
 
Jag började återigen skutta av glädje och ylade högt. Med stor sats hoppade jag över
henne och slickade henne i ansiktet, det var såhär det alltid skulle vara. Det var såhär
det brukade vara.
 
Men efter en stund gick Hédi upp hastigt. Hon kollade på mig med en allvarlig blick.
 
 



 
 
- Bodri...
Jag lugnade genast ned mig och stirrade in i hennes blanka ögon och förstod att det var
något viktigt hon ville säga.
- Kriget är slut, Adolf Hitler är död, sade hon med tårar i ögonen av lättnad. Förvirrat
kollade jag på henne men visste inombords att detta måste ha varit bra. Hédi var hemma
hos mig igen och allting skulle bli som förut. Jag skulle aldrig låta Hédi lämna mig igen.
 
 

Av: Elev i 9G



Historien om Bodri 
Av: Elev i 9G

Jag vaknade upp och Hédi var borta. Jag hade misslyckas med det enda jobb jag hade.
Jag kunde inte hålla emot min känslor. Jag kröp ihop och väntade på hennes återkomst,
trädet var täckt av snö som skakades av från vindens pustar. Luften var kall och jag
hoppades att hon skulle komma tillbaks snart.
 
Fåglarna sjöng sina fina visor och träden börja blomma. Gräset var grönt och fyllt av
vitsippor. Dagarna blev längre och nätterna kortare. Ensamheten blev mindre när djuren
började krypa fram. Men längtan efter att få se henne igen var enorm.
 
Det började bli sommar och det blev varmare och varmare. Blommorna har blommat och
fåglarna sjöng fortfarande på sina visor. Dagarna var långa och varma. Jag satt kvar i
trädets skugga. Emellanåt kom det svala vindpustar som svalde ner mig.
 
Träden var tomma och marken var fyllda av löv. Löven rasslade mot marken med de kalla
höstvindarna. Efter en varm sommar var det gröna gräset dött och torrt. Hösten var
kommen. Mitt hopp hade försvunnit jag var nära att ge upp.
 
Längre in bland träden hörde jag en flickröst ropa efter mig. Löven prasslar och ljudet
blev tydligare och tydligare. Stegen närmade sig. Jag såg Hédi springandes mot mig i
randiga kläder. Jag reste mig snabbt upp och började springa mot henne. Hon satte sig
på knäna och jag hoppade upp emot henne. Svansen gick fram och tillbaka och hennes
ansikte fylldes snabbt av mina blöta pussar. Jag hade äntligen återförenats med min
Hédi och vi skulle aldrig skiljas åt igen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoppet Utan Gränser
Av: Elev i 9G

Jag kunde inte räkna dagarna och nätterna men såg hur träden bytte till snöpyjamas.
Värmen höll på att försvinna och kölden var ofantlig. Valnötsträdets skugga hjälpte
knappt för min lilla kylda nos, för iskylan var tillräckligt mäktig. Hoppet efter min kära vän
var fortfarande mäktigt.
 
Tiden gick och snöflingor ersattes till vårblommor som om det vore en dag. Fåglarna
flyttade till sina bon och längtade efter plommonträdet precis som jag. Men när kunde
läkas mina sår och hur kunde alla minnen försvinna på ett år? Själen var orolig efter din
närvaro och värmen fast du fanns inte där. När kunde jag få spela boll och jaga som vi
gjorde förr, när skulle jag kunna få se dig min kära vän?
 
Körsbärsträdet var det enda som kunde kyla ner min varma päls från den heta varma
solen. Tiden förändrades för varje ögonblick. Det kändes som det var slutet för varje liv.
Barnens skratt spreds sig över hela stranden och ännu en dag utan dig min kära vän.
 
En blåsig höstdag när trädet hade omvandlat bladen från vindruvor till kopparröd höst
dräkter hörde jag någon ropa mitt namn. Jag började genast skymta vem det kunde
vara. Vindens kraftiga vågor kunde skäras  i luften på en gång, fast det kunde inte
bedöva min öron. Jag inbillade mig att det var du.
 
- Bodri! Bodri!
Vänta, är det du? Skrek du med en darrande ton?Jag kunde inte tro mina ögon och det
här var nästan helt orealistiskt för mig. Plötsligt när jag vände mig om såg jag att det
hon. Min bästa vän Hédi. Jag började rusa fram och försökte nosa efter hennes doft för
att bekräfta om det var hon. Det var svårt att hämta medvetandet tillbaka eftersom
ögonen var helt täckta av grå dimma men hjärtat var levande igen. 
- Allt kommer bli okej och ingen kommer hindra oss igen, sade Hédi med bestämd
röst. Jag kramade henne kraftigt och skulle aldrig släppa taget.
 
 
 
 
 
 
 
 



 Jag springer med ett tomt sinne runt det bedrövliga trädet täckt med snö, det enda jag
minns var när de små hjulen på tåget fräste mot metallskenan och de röda baklyktorna
försvann mellan skogsträden. I natt lade sig en hinna av frost på trädet och de kala
björkarna bredvid mig har klätts i rimfrostgirlanger. Jag fuktar munnen med min sträva
tunga, det är nu min Hédi skulle matat mig.
 
Snöpyjamasen förvandlas sedan till en skirt grön spetskjol, solens strålar läker
vintersåren. När den sista droppen av tålamodet har runnit av bägaren byter tålamodet
plats med tiden. Nu är det bara en tidsfråga tills Bodri dyker upp. Jorden har tagit en
varm dusch och jag kan känna den varma ångan träffa min lena hud samtidigt som
fåglarna återförenas och nya blommor kommer till liv.
 
Ännu senare skiftar trädet till en djup tjock kjol med mörkgröna konturlinjer. Fåglarna
kvittrar, värmen har rest sig från marken, stämningen är bra, men inte tillräckligt för jag
väntar på min Hédi. Tiden fyller och fyller bägaren och den är nästan full, jag kan inte
hålla ut mer.
 
Ångan som värmde upp mig har nu kondenserats och den värmen som fick mig att känna
en trygghet har nu långsamt vänt sin rygg och stuckit. Färgen på kjolen har nu blivit
kopparröd. Jag hör ett dånande ljud bakom mig, det är Hédi som ropar med en häpen
blick.
 
- Bodri, Bodri! skriker Hèdi. Jag rusar fram och slickar om henne, vi kramar varandra
intensivt. Jag tittar in i hennes mörkt lysande ögon och ser det allt outhärdliga flimra
iväg, den värmen som försvann har nu kommit tillbaka och sprider sig runt min kropp i en
hög hastighet. Hennes doft är inte lik henne, hon luktar väldigt starkt, håret är rakat och
hon är utmärglad. Var har hon varit där hon har blivit såhär utsatt?
 
 
 
 
 
 

Kedjan som inte 
kan kapas

Av: Elev i 9G




