
Spelifierat lättläst Filip i skogen  sida 1

Filip i skogen
av Sabira Ståhlberg

1

─ Lämna mig ifred!

Filip vänder ryggen till Greger.

Han är arg.

Greger är hans bästa kompis.

Nej, Greger var hans bästa kompis fram till idag.

Nu är de inte vänner längre.

Greger håller inte vad han lovar.

─ Filip, du är orättvis mot Greger, säger Mimi.

Hon står mellan Filip och Greger.

Mimi är klassens bästa elev.

Hon tror, att hon vet allt. 

Hon ska alltid blanda sig i andras saker.

─ Kan ni vara tysta, säger Henrik.

Henrik är klassens lärare.

Han prickar av eleverna på en lista

och delar ut papper.

På pappren finns frågor de ska svara på.
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Filips klass har utedag och eleverna

ska gå längs en stig genom skogen.

Filip bryr sig inte om någon alls.

Han lyssnar varken på Henrik eller Mimi

och vandrar iväg mot skogen.

─ Hej då, mumlar Filip,

men ingen hör honom.

─ Vi går alla tillsammans,

ropar Mimi efter Filip.

Vänta! Filip!

Hör du mig inte? Stanna!
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Tunga och mörka moln täcker himlen.

Det börjar regna och Filip drar upp huvan.

Han ogillar att bli våt.

Filip är fortfarande sur på Greger.

Regnet gör honom bara ännu ledsnare.

Men han fortsätter att gå. Filip går länge.

Plötsligt står han framför en stor sten.

Då vaknar han upp ur sina tankar.

Vänta ett ögonblick... Var är stigen?

Filip vänder sig om, men där finns ingen stig.

Han går runt stenen, men hittar ingen stig.

Han går tillbaka, men där finns ingen stig heller.

Den har försvunnit, men hur?

Han gick ju nyss längs stigen.

Den kan inte bara försvinna.

Filip lutar sig mot stenen.

Han försöker fatta, att han har gått vilse.

Han vet inte var de andra eleverna är,

och han hittar inte tillbaka till bussen.

Då kommer Filip att tänka på morfar.

Morfar vet hur man hittar ur en skog.

Han brukar berätta för Filip om sin barndom,

för han var mycket ute i skogen som ung.
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Också nu är morfar ofta i skogen och plockar

svamp och bär, eller så bara går han omkring.

Han vet mycket om träden och djuren.

Filip lyssnar sällan på morfars historier

De är så konstiga, och morfar brukar

alltid berätta om samma saker.

Men nu måste Filip minnas historierna.

Vad är det morfar brukar säga?

Filip vänder ryggen mot stenen.

Han börjar gå bort från den.

Regnet faller allt tätare.

Ännu en sak har han glömt,

förutom att ladda mobilen.

Regnrocken.

Mamma ville lägga den i hans ryggsäck,

men Filip bråkade.

Mamma packade ner den i alla fall.

I morse då hon gått till jobbet

tog Filip regnrocken ur ryggsäcken.

Nu ligger den under hans säng.

Filip blir riktigt arg på sig själv.
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Morfar säger ofta, att Filip borde vara mer uppmärksam.

─ Filip, du har alltid för bråttom, brukar morfar säga.

Du ska gå långsamt och se dig omkring ordentligt.

Då går du inte vilse i naturen.

Morfar har rätt, tänker Filip.

Filip ser sig inte omkring och därför har han nu gått vilse.

Det kan inte vara sant.

Han står igen framför samma sten.

Filip lutar ryggen mot stenen och funderar.

Han måste tänka ut ett sätt att komma bort härifrån.

Jag måste sluta gå i cirklar, tänker han.

Morfar säger, att människor ofta går i cirklar i skogen.

Varför de gör det vet inte morfar.

Filip ser upp mot himlen.

Den är mycket mörkare än för en stund sen.

Han måste hitta tillbaka till stigen innan det blir mörkt.

Om han ännu är i skogen på natten kan vad som helst hända.

Nej, Filip vågar inte tänka på allt som kunde ske.

Det är riskfyllt att vara ensam i skogen i största allmänhet,

och det är ännu farligare att vara helt ensam i skogen på natten.

Då det blir mörkt blir alla farliga djur mer aktiva.

Vad var det där ljudet?

Något knakar till i närheten.
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En björn! Nej, en varg, en älg, ett rådjur...

eller ett ännu farligare djur?

Något rusar över Filips fötter och han skriker till.

Vad är det? Filip blir jätteskrämd.

Hjärtat bultar och han kan knappt andas.

Oj, det är ju bara en hare!

Han andas djupt in och ut igen.

Den här haren är ju stor som en liten hund!

Inte så konstigt att jag blev rädd, tänker Filip.

Kvistarna knakar och bryts när haren hoppar iväg.

Allt blir tyst igen i skogen.

Efter en stund försöker Filip vända om

och gå tillbaka tillbaka till stenen.

Framför honom knakar det plötsligt till.

En gran som lutat mot en björk

faller till marken med ett brak.

Filip hoppar högt i luften av skräck.

Han står först helt stilla, men rusar sen iväg genom skogen.

Bort, bort! Han måste bort härifrån! Genast!
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Filip river sig på kvistar och snubblar över trädens rötter medan han 
springer. Plötsligt känner han att fötterna blir våta.

─ Stopp, ropar han högt till sig själv.

Framför honom ligger ett stort kärr. I kärret ser han tunnor. Filip stirrar på 
dem. Varför ligger det tunnor mitt i skogen?

På tunnorna finns röda märken med svarta dödskallar på. Filip går 
försiktigt baklänges tillbaka in i skogen. Han kan fortfarande se tunnorna, 
men han känner sig tryggare på avstånd.

Oj då! Vad är det där? Båda skorna är smutsiga, men på den högra skon 
syns en stor, svart, äcklig, ful fläck.

Usch! Det är en igel, en blodigel. Filip har sett farliga iglar på TV och vet 
med säkerhet, att de suger blod ur människor och blir jättestora och 
hemska.

Han försöker skaka foten, men igeln har sugit sig fast. Filip skrapar med 
den andra skon. Igeln sitter fortfarande kvar.

En trädgren, tänker Filip. Han plockar upp en kvist och försöker lyfta bort 
igeln, men den sitter envist kvar.

Då inser Filip, att han måste ta i igeln med handen. Hans fingrar är röda 
och kalla som is och han känner knappt något. Risken är att den fastnar på
hans finger. Han måste handla fort.

─ Mod, säger han till sig själv. Nu måste du vara modig.

Filip lyfter kvickt igeln med två fingrar och kastar den långt ut i kärret. 
Igeln är hal och har lämnat slem på skon.

─ Det är farligt att vara i närheten av gifttunnor, säger han högt till sig 
själv. Det är inte så viktigt att du har slem på skon.

Morfar skulle säga att han ska ringa polisen genast och rapportera om 
tunnorna.

Det borde Filip göra, men mobilen fungerar inte, och vem skulle tro på 
honom? Litar Filips klasskamrater eller lärare på honom, eller Greger?
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Filip brukar berätta historier för sina klasskamrater och han överdriver 
också, för att historierna ska bli bättre än de är i verkligheten. Mamma och
pappa tror inte alltid på Filip och inte klasskamraterna heller.

Bara Greger tror på honom.

Greger tror inte på allt, för han vet när Filip hittar på. Filip saknar sin 
kompis. Varför blev han så sur på Greger? Kompisen kan kemi och biologi 
och han är trofast och snäll.

Greger vet säkert allt om blodiglar också och han kan berätta vad det är 
för tunnor någon dumpat i kärret.

─ Jag har varit orättvis och elak mot Greger, säger Filip högt. Jag måste be 
honom om förlåtelse. Nu gäller det att hitta de andra. Men först ska jag 
visa tunnorna för Greger, innan jag berättar om dem för någon annan.
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Då Filip och Greger dyker upp i skogsbrynet vid parkeringen rusar eleverna
ut ur bussen.

─ Var har ni varit? Vi har varit så oroliga! Vi trodde att ni gått vilse, ropar
klasskamraterna.

─  Jag sade ju, att de kommer tillbaka, säger Mimi viktigt.  Ni har säkert
suttit i toppen av en gran och pratat om kemi eller sovit. Det brukar ni ju
göra under lektionerna.

─ Gå in i bussen nu, säger Henrik otåligt. Vi åker genast hem.

─ Vänta, avbryter Filip. Kan du ringa polisen?

─ Polisen? undrar Henrik förvånat. Varför det?

─ Vi har hittat giftiga tunnor i skogen, förklarar Filip.

─  Nu hittar ni på, säger Henrik misstroget.  Också klasskamraterna ropar,
att Filip är en lögnhals. Men några skriker av rädsla.

─ Lugna er, ropar Mimi strängt. Filip och Greger, har ni bevis? Annars tror
vi inte på er. Ni får inte skrämma upp oss utan att visa upp bevis.

Greger visar bilderna av tunnorna i sin mobiltelefon. Henrik ringer polisen.
Efter en kvart kör en polisbil in på parkeringen och två poliser stiger ur
bilen. Nu är det redan ganska mörkt.

─ Jag heter Lina, säger den kvinnliga polisen. Min kollega heter Paul.

De frågar var tunnorna finns i skogen. Filip förklarar om vägen till kärret,
men de skakar på huvudet.

─  Vi kan irra omkring hela natten, säger Lina. Ni åker hem med bussen,
Henrik och Greger. Vi kör hem Filip när vi är färdiga.

─ Jag vill att Greger kommer med, säger Filip.

─ Det behöver han inte, säger Paul. Du kan ju vägen och han är dyblöt.

─ Det är jag också, påpekar Filip. Greger måste komma med.

─ I så fall får ni komma båda, suckar Paul.

Filip går först längs med stigen. Bakom honom går Greger.
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Poliserna går längst bak. Plötsligt stannar Filip.

─ Släck ficklampan! Där är någon vid skogsbrynet, viskar han.

─ Vänta här, viskar Lina. Rör er inte. Han kan vara farlig.

Poliserna  släcker sina ficklampor. En man  som står i skogsbrynet sveper
med lampan över tunnorna. Då hörs ett rop:

─ Stanna! Polis!

Mannens lampa slocknar. Filip hör steg.

─ Nu, ropar Filip. Tänd!

Filip  och Greger  tänder  sina ficklampor.  Mannen står  bara några meter
framför Filip. Poliserna hinner ifatt honom och tar honom i armarna.

─ Jag... jag har inget gjort, säger mannen. Det är ett missförstånd.

Mannen heter Erik. Det visar sig att Erik hört om tunnorna av en vän som
brukar orientera i skogen. Han trodde att poliserna var skumma typer som
ville göra honom illa.

─ Är du kemist? frågar Greger strängt.

─ Ja, svarar Erik. Men nuförtiden är jag ekolog.

─ Varför det? Greger låter besviken. Kemi är det bästa som finns.

─  De stängde fabriken som producerade plast, därifrån tunnorna med en
lösning av klor kommer. Jag måste söka nytt jobb. Ingen ville ha en kemist,
men jag ville hjälpa naturen och rädda miljön. Så jag arbetar som ekolog.

─  Vi vill ha mer information och detaljer,  säger Lina. Kan du komma till
polisstationen i morgon bitti?

Erik lyser upp och säger:

─ Självklart. Jag vill inget hellre än att samarbeta med polisen för att sätta
fast miljöbovar.

─ Då går vi tillbaka till bilen, säger Lina bestämt. Marsch, mina herrar!

Greger har som alltid rätt, tänker Filip. Vänner som vet mycket är det bästa
som finns.
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