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1.
Det är morgon.
Mamma sjunger medan hon tar på sig
kappan. Hon ska till jobbet.
Jobbet! Det är det enda mamma bryr
sig om, tänker Milo.
Mamma jobbar med att hjälpa en liten
kille på dagis.
Han kommer från samma land som
Milo och hans familj.
Han sitter i rullstol. Milos mamma
hjälper honom att göra sådant som han
inte klarar själv.
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Mamma berättar hela tiden om sitt jobb.
Hon älskar att jobba!
Det är nästan så att Milo tycker att det
blir för mycket.
Visst är det bra att mamma har fått jobb
och tjänar pengar. Men ändå, hon
behöver väl inte prata om det hela tiden.
I alla fall inte så att pappa hör det …
Pappa tittar ut genom fönstret och ser sur
ut. Som vanligt.
Pappa har inget jobb.
Han är sämst av alla på SFI. Det säger
han själv i alla fall.
Han kan bara inte lära sig svenska!
Fast han vill så går det jättedåligt.
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– Ska du träna idag? frågar han Milo.
– Mmm, svarar Milo.
– Mmm, härmar pappa. Vadå mmm? Så
svarar man väl inte sin pappa?!
Milo säger inget. Han tycker inte om när
pappa blir arg på honom.
Men pappa lugnar sig fort. Nu klappar
han Milo på axeln.
– Det är bra, Milo. Fotbollen är bra för
dig. Man blir stark och snabb. Du är vår
egen Zlatan!
Pappa skrattar högt åt sig själv.
Det är inget nytt skämt precis. Han
säger så minst en gång om dagen.

11

Pappa var jätteduktig på fotboll när han
var ung.
Om han hade fått chansen kunde han
blivit något stort. Det säger han också
nästan en gång om dagen.
Milo tar sin ryggsäck och går mot dörren.
– Hej då, säger han till pappa.
Men pappa svarar inte.
Han sitter i köket och ser så där ensam
ut igen.
Ett kort ögonblick tycker Milo synd om
honom. Sedan tänker han:
Pappa får väl skärpa sig! Det får ju jag
göra varje dag.
Milo smäller igen dörren efter sig och
rusar nerför trapporna.

12

Klockan är mycket. Han får inte komma
för sent idag också!
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2.
Hela dagen går fel för Milo.
Han kommer för sent fast han springer
hela vägen till skolan.
Han är sämst på matteprovet som de får
tillbaka. Bara 4 rätt av 30 möjliga.
Milo går i en helt vanlig klass nu.
Han var bäst i förberedelseklassen. Så
han fick flytta till en vanlig klass.
Då var han jätteglad, men nu ångrar han
sig nästan.
Det är inte alls kul att gå i vanlig klass.
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Här är han alltid bland de sämsta.
Milos lärare heter Lena. Hon säger att
han måste ha tålamod.
– Snart, Milo! säger hon. Snart kommer
det ju att gå bättre. Det är bara att jobba
på och inte ge upp!
Visst, tänker Milo. Det är sådant där som
är så lätt att säga.
Själv vet han ju hur det är. Han är dålig
i skolan. Nästan sämst av alla.
Och så det där andra: att han inte
längre är bra på fotboll heller.
Det är som om glädjen med att spela
fotboll är borta.
Milo är dålig på allt. Hur blev det så?
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3.
Träningen har precis börjat. Milo står i
mål som han brukar.
Milo längtar. Tills det ska ta slut alltså.
Förr brukade han ju längta till träningen.
Nu vill han bara att den ska vara över. Han
vill hem och ...
Milo tänker på annat så han märker inte
bollen. Den rullar förbi honom, rätt i mål.
De andra i laget skriker åt honom.
– Hur kunde du missa den?!
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När Milo och hans familj fick stanna i Sverige skulle allt
bli bra.
Det trodde i alla fall Milo.
Nu vet han att det inte blev så. Det är inte ens kul att
spela fotboll längre. Och Elias verkar inte vilja vara
kompis med Milo mer. Med svenska språket går det
heller inte bra.
Milo känner sig dålig på allt. Hur blev det så här?
Du klarar det Milo! är en fristående fortsättning på
Stanna, Milo! och Milos flykt.

Art nr 434582
I S B N 978-91-7543-458-2

9

789175 434582

www.hegas.se

