Lärarmaterial, Kornelias hjärta

Unga Scenkompaniet 2013

Till dig som pedagog: Att se en teaterföreställning är en upplevelse utan rätt eller
fel. Innan ni börjar är det viktigt att klargöra för barnen att det inte finns något ”rätt”
eller ”fel” när man pratar om en teaterupplevelse. I detta lärarmaterial finns olika
uppgifter som ni kan göra både innan och efter pjäsen. Syftet är att barnen skall få en
fördjupad konstnärlig upplevelse, genom att erbjudas förberedelser inför
föreställningen och möjlighet att bearbeta intrycken efteråt. Materialet är uppbyggt så
att ni själva kan välja vilka uppgifter ni gör med eleverna. Ni kan också välja att
fördjupa er mer i en del uppgifter, beroende på gruppen och era behov. Tack för
samarbetet och lycka till!

ÖVNINGAR ATT GÖRA FÖRE FÖRESTÄLLNINGEN
Vem är vi?
Unga Scenkompaniet är en fri teatergrupp som vill erbjuda sin publik såväl
konstnärliga som dramapedagogiska upplevelser utgående från de ungas perspektiv
och verklighet. Unga Scenkompaniet fungerar i huvudsak som en turnerande teater
och producerar teaterföreställningar för barn och unga, samt erbjuder
dramaundervisning för exempelvis daghem, skolor och föreningar. Unga
Scenkompaniets vision är en långsiktig satsning på barn- och ungdomskultur, där
den unga publiken erbjuds högklassig teater utgående från relevanta och aktuella
teman. Vi vill vara i nära dialog med familjer, daghem och skolor och göra teater som
barn och ungdomar kan känna igen sig i.
Vi som har grundat Unga Scenkompaniet och står på scenen heter Alexandra Mangs
och Annika Åman och är utbildade dramainstruktörer (YH Novia, 240 sp). Till vår
teatergrupp hör även producenten Johanna Stenback, samt fotografen och
ljusteknikern Jonas Axberg.

Alexandra Mangs
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Annika Åman
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Om föreställningen Kornelias hjärta
”Karin är 12 år gammal. Hennes tvillingsyster Kornelia är död.
Hon dog för ett år sedan till följd av en medfödd hjärtsjukdom. Hon kollapsade på ett
klassdisco och vaknade aldrig mera upp igen.
Hemma är allt tyst och tråkigt. Pappa bara jobbar och mamma har nästan gått i ide.
Det är ingen som skrattar längre. Om Kornelia bara kunde komma tillbaka.
Om allt bara kunde vara som förr. Karin borde ha sagt åt Kornelia att sluta dansa,
men Kornelia gjorde alltid som hon själv ville. Karin kunde ha stoppat henne.
Plötsligt en natt dyker Kornelia upp!”
Föreställningen handlar om tvillingsystrarna Karin och Kornelia som går i lågstadiet.
Kornelia föddes med hypoplastiskt vänsterkammarhjärta (innebär i princip att man
bara har ett halvt hjärta, alltså bara en hjärtkammare) och drabbas av ett virus i
samband med en förkylning. Flickorna lurar sina föräldrar att Kornelia känner sig
friskare för att de ska få gå på skoldiscot. Till och med lärarna hade svårt att se
skillnad på flickorna som ofta bytte platser i klassrummet. På skoldiscot är det ingen
som märker att flickan som snurrar runt, runt på dansgolvet och sjunger med i alla
låtarna inte alls är Karin, utan Kornelia – förrän det är för sent.
I föreställningen får vi följa flickorna under deras fartfyllda uppväxt med
sommarlovsminnen, syskongräl och snöbollskrig. Karin minns och saknar sin döda
syster Kornelia.

Musiktips!
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Musik som används i föreställningen och som ni kan lyssna på i klassen eller
använda i samband med övningarna: ”Bring night” av Sia (från skivan ”We are born”),
samt "Tee" och ”Synd” av Fläskkvartetten (från skivan "Pärlor från svin 2").

!

#!

Koncentrationsövning: Ljudlista
I föreställningen ser vi Karin blunda och lyssna efter olika ljud som hon sedan
imiterar. Låt eleverna sitta vid sina platser och blunda under tystnad i en minut.
Uppgiften är att uppmärksamma olika ljud som hörs såväl i klassrummet som utanför.
Be eleverna berätta vilka ljud de hört och skriv dem på tavlan. Efteråt kan man också
försöka imitera de ljud som man hört ”i tystnaden”.

Diskussionsuppgift: Hjärtat (Se s.10-12 för mera info och länkar)
Fakta
I Finland föds ca 550 barn med hjärtfel varje år. Ungefär en tredjedel av dessa barn
behöver opereras under de första levnadsmånaderna, idag med mycket goda
resultat. Hos ett nyfött barn är hjärtat inte större än en valnöt. Medfödda hjärtfel kan
till exempel vara hål mellan hjärtats kamrar eller förmak, stopp i blodflödet för att
hjärtklaffar saknas eller är förträngda, eller att lungpulsådern eller kroppspulsådern
sitter på fel plats. Ett hjärtebarn kan ha spenderat mycket tid på sjukhus och behöver
ofta kontrolleras nu som då under hela livet, även om hjärtfelet inte syns på utsidan.
Alla hjärtebarn är unika och orkar olika; en del hjärtebarn kan delta i de flesta
aktiviteter, om än med viss försiktighet, medan en del inte ens orkar gå en kortare
sträcka. Man kan lättare bli frusen eller blå om läpparna och behöva vila om man blir
andfådd. Många hjärtebarn äter medicin varje dag för att hjärtat ska orka med
vardagen. Ett hjärtebarn måste också vara extra försiktigt om man t.ex. blir förkyld,
eftersom man är extra infektionskänslig och en förkylning lätt kan leda till
lunginflammation. I pjäsen Kornelias hjärta drabbas Kornelia av ett virus till följd av
oförsiktighet och överansträngning i samband med en förkylning, något som hennes
hjärta inte klarar av.
För en hjärtebarnsfamilj kan vardagen innebära mycket stress och oro. Syskonen
kan också lätt komma i kläm och vara svartsjuka eftersom man upplever att det
hjärtsjuka barnet får så mycket uppmärksamhet. För de som är sjuka är det viktigt att
träffa andra som är i samma situation och delar liknande erfarenheter. Exempelvis
Österbottens hjärtebarn r.f. har ca 80 medlemsfamiljer och fungerar som en
stödförening för både barn och föräldrar. Föreningen träffas några gånger per år och
ordnar utfärder och aktiviteter för barnen, exempelvis simhallsbesök, biobesök,
picknick eller bowling.
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http://www.1177.se/Tema/Kroppen/Cirkulation-och-andning/Hjarta-och-blodomlopp/
! Diskutera tillsammans vad ni vet om hjärtat och dess uppgift. (Vid behov kan man
använda bilden och webbsidan, men man kan även använda det läromaterial om
hjärtat, som redan finns i skolan.)
! Låt eleverna parvis lyssna på varandras hjärtljud. Kanske skolhälsovårdaren kan
låna ut ett stetoskop?
! Ni kan också rita bilder av hjärtat eller skriva en dikt/text om hjärtat. Varför inte låta
eleverna göra en egen utställning om hjärtat i skolan?

Roll-på-vägg: Syskonskap
Rita en kropps konturer på tavlan eller på ett stort pappersark. Låt eleverna fundera
över hurudan en drömsyster eller -bror skulle vara. Låt eleverna skriva upp sina
tankar (ev. kan du som lärare skriva) om ett drömsyskon. Skriv yttre egenskaper
(ex. ”stark”, ”bra på fotboll”) utanför kroppens konturer och inre egenskaper
(ex. ”snäll”, ”förstående”) innanför kroppens konturer.
! Diskutera om det finns skillnader i hur man bråkar med ett syskon och med en
kompis? Finns det saker som man kan prata om med ett syskon som man aldrig
skulle berätta för en kompis och tvärtom? Finns det saker som man tycker att är
orättvist, exempelvis i hur föräldrar eller andra vuxna behandlar en? De som inte har
syskon kan kanske relatera till en kompis eller släkting, men också berätta hur deras
drömsyskon skulle se ut eller hurudan man tror att man själv skulle vara som syster
eller bror.
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Värderingsövning: Byta platser
Alla sitter på stolar i en ring. Det finns en ledig stol. Eleverna skall ta ställning till
frågor och påståenden. Om de svarar ja skall de byta plats, om de svarar nej, vet inte
eller kanske skall de sitta kvar på sin stol. Man får inte kommentera andra eller prata
under övningen. Ledaren sitter med i ringen och läser påståendena, men byter inte
själv plats. Läs påståendena i ganska rask takt, så att barnen följer sin egen första
impuls och inte påverkas av vad klasskamraterna svarar. Kom ihåg att påpeka att
denna övning görs utan att man kommenterar eller pratar med varandra.

Jag bor i Finland
Jag tycker om pizza
Jag har bruna ögon
Jag har blåa ögon
Jag har ett husdjur
Jag brukar städa mitt rum
Jag tycker om godis
Jag tycker om hårdrock
Jag har varit på disco
Jag har varit kär
Jag har ett ärr
Det är lätt att vara en bra kompis
Jag har hört en ambulans
Jag har åkt ambulans
Jag har fått en spruta
Jag är rädd för sprutor
Det är lätt att prata med vuxna om vad man känner
Jag har varit på ett sjukhus
Jag tycker att sjukhus är tråkiga
Jag tycker att det luktar konstigt på sjukhus
Jag har blivit opererad
Jag känner någon som är sjuk
Jag tycker det är roligt att vara sjuk
Det finns barn som är mera på sjukhus än i skolan
Jag har varit på begravning
Jag är rädd för döden
Det är oftast gamla människor som dör
Döden är en naturlig del av livet
Jag tycker att teater ska vara roligt
Jag tycker att teater får vara sorgligt

! Om du vill kan du som lärare vidareutveckla påståendena och diskussionen kring
dessa, enligt gruppens nivå och er tidsreservation för övningarna.
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Dialoguppgift
Dela upp klassen i par. Varje par får samma dialog, se bilaga 1 (s.13). Låt eleverna
läsa dialogen i par och diskutera därefter vilka tankar, bilder, känslor m.m. texten ger.
Eventuellt kan eleverna jobba vidare med texten och öva in korta scener som de
sedan får visa för varandra.

Efter detta går ni och ser föreställningen Kornelias hjärta som
visas i er skola. Föreställningen är ungefär 1 h lång. För- och
efterarbetet skall med fördel göras inom loppet av några
veckor och gärna så snart som möjligt efter att ni sett pjäsen.

ÖVNINGAR ATT GÖRA EFTER FÖRESTÄLLNINGEN
Koncentrationsövning: Ljudlista
(Repetition av övning i förarbete.) Låt eleverna sitta vid sina platser och blunda under
tystnad i en minut. Uppgiften är att uppmärksamma olika ljud som hörs såväl i
klassrummet som utanför. Be eleverna berätta vilka ljud de hört och skriv dem på
tavlan. ! Vilka ljud hörde Karin i föreställningen?

Minnesrunda efter föreställningen: Starkaste minnet
Sitt gärna i en ring. Låt var och en av deltagarna blunda och tänka på föreställningen.
Be dem berätta för gruppen om sitt starkaste minne från föreställningen. Här blir det
tydligt hur olika man kan uppfatta samma föreställning. Kom ihåg att påpeka detta
innan övningen.
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Variationer på denna uppgift:
Diskutera parvis / Rita det starkaste minnet / Skriv om det starkaste minnet / Jobba i
par och öva in ett par statyer som man visar för varandra i klassen.
Fortsätt sedan med ledda frågor. Det finns inga rätta svar på frågorna, utan det
viktiga är att eleverna får ge uttryck för sina tankar, känslor och minnen från
föreställningen. Nedan följer exempel på frågor som du som lärare kan ställa:
Varför gjorde Karin listor med ljud?
Varför tror ni att Kornelia sprang och hoppade omkring så mycket, även om
hon hade en hjärtsjukdom?
Vad tänker Karin om sin systers sjukdom?
Vad tänker Kornelia själv om sin sjukdom?
Varför kommer Kornelia till Karin efter sin död?
Vad fick vi veta om flickornas kompisar?
Var utspelade sig pjäsen och vilka platser såg barnen för sitt inre?
Går Karin på Jakobs disco?
Vad minns barnen av scenografin och hur tolkade de den?

Dialoguppgift
Dela upp klassen i par. Varje par får samma dialog, se bilaga 2 (s.14). Låt eleverna
läsa dialogen i par och diskutera sedan texten. Kom ihåg att påpeka att det inte finns
något rätt eller fel i de tankar och svar som de har på frågorna. Nedan följer exempel
på frågor som du som lärare kan ställa:
Vad berättar Karin i den här texten?
Varför vill Karin inte gå på Jakobs disco?
Vad får vi veta om hur Karin har det i skolan/hemma?
Kände eleverna igen sig i den här texten?
Varför är det så svårt att prata om svåra saker?
Hur brukar eleverna själva reagera eller bete sig mot någon som har varit
med om något svårt?
Vad skulle man själv vilja höra om man varit med om något svårt eller förlorat
en nära anhörig?
Varför känner Karin att det var hennes fel att Kornelia dog?
Varför dog Kornelia?
Vad borde Karin göra?
! Eventuellt kan eleverna jobba vidare med texten och öva korta scener som de
sedan visar för varandra. Ingen behöver ”spela flickor”, påminn dem om att
situationen lika gärna kunde utspela sig mellan två kompisar och att uppgiften är att
de skall arbeta utgående från sig själva, så naturligt och trovärdigt som möjligt.
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Spaljéövning: Skriva brev
Varje barn skriver, i rollen som Karin, ett brev till systern Kornelia. Tänk er att ni
skriver brevet efter det som hänt i föreställningen. När alla skrivit färdigt väljer varje
barn ut en mening från sitt brev. Sedan får klassen ställa sig i en spaljé, dvs. två
rader, med ansiktena vända mot varandra. Var och en får i tur och ordning gå genom
spaljén, medan kompisarna på sidan turvis läser upp sin mening. Detta kan bli en
mycket fin upplevelse om övningen görs långsamt och koncentrerat. Du som lärare
kan stå i den ena änden av spaljén och hjälpa eleverna med vem som står i tur att gå
genom spaljén. Be deltagarna gå väldigt långsamt genom spaljén och kompisarna
vid sidan om läsa upp sin mening turvis, dvs. talturen bollas från höger till vänster. Ni
kan gärna öva ett varv innan och låta musiken spela svagt i bakgrunden.
Alternativt kan ni skriva ett kollektivt brev och fundera tillsammans vad Karin skulle
vilja skriva till sin syster Kornelia.

Roll-på-vägg: Karin och Kornelia
Till denna uppgift behövs två stora papper. Rita en kropps konturer på varje papper,
ev. kan någon i klassen ligga som modell på pappret och de andra ritar runt denne.
Skriv Kornelia på det ena pappret och Karin på det andra. Fundera tillsammans på
vilka egenskaper flickorna hade och skriv ner dem på pappret; yttre egenskaper
skrivs utanför kroppen och inre egenskaper innanför konturerna.
Man kan också dela in klassen i två grupper, den ena gruppen funderar på och
skriver egenskaperna för Karin och den andra för Kornelia. Sedan berättar och visar
man för varandra. Håller den andra gruppen med? Vill de ännu komplettera den
andra gruppens papper?

Heta stolen: Karin och Kornelia
En eller två frivilliga från klassen får gå in i rollen som Karin och/eller Kornelia.
Placera en stol längst fram i klassen och låt de andra sitta runtomkring. Eventuellt
kan ni ha något attribut som man ”klär ut sig med” för att gå in i roll. Börja med att
välkomna Karin och/eller Kornelia till klassen och ställ några inledande frågor.
Därefter är det fritt fram för klasskompisarna att ställa frågor till den person som sitter
i heta stolen. Denne får alltså svara på frågorna utgående från sin egen fantasi och
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sina egna minnen och tolkningar av pjäsen. Du som lärare kan ändå styra
diskussionen och i vilken ordning frågorna ställs. Efter ett tag tackar du som
lärare ”Karin” och/eller ”Kornelia” för att hon/de kom dit och för att ni fick prata med
henne/dem innan du avslutar övningen.

Boktips!
”Jag saknar dig, jag saknar dig!” av Peter Pohl
”Min syster är en ängel” av Ulf Stark
”Farväl, Rune” av Marit Kaldhol och Wenche Oyen
”Allrakäraste syster” och ”Bröderna Lejonhjärta” av Astrid Lindgren

Filmtips!
”Bron till Terabithia” (Baserad på fanatsyromanen ”Det hemliga landet” av Katherine
Paterson, filmatiserad år 2007 i regi av Gabos Csupo, åldersgräns: 7 år)
”Jag saknar dig!” (baserad på Peter Pohls bok, filmatiserad år 2011 i regi av Anders
Grönros. Obs! Filmens rekommenderade åldersgräns är 11 år.)
”Elina - som om jag inte fanns” (baserad på boken ”Som om jag inte fanns” av
Kerstin Johansson i Backe, filmatiserad år 2002 i regi av Klaus Härö)

Ytterligare information om hjärtebarn
Det föds årligen ca. 500 barn med hjärtfel i Finland, 350 av dem måste opereras
antingen direkt efter födseln, eller i något skede av livet. När barn föds med hjärtfel är
det i huvudsak fel i hjärtats uppbyggnad. (http://www.sydanlapsetja-aikuiset.fi)
Hjärtfelens detaljer skiljer sig mer eller mindre från patient till patient men kan ändå
delas in i tre olika typer av problem. Barnets hjärta kan ibland ha en förträngning
någonstans, oftast kring hjärtklaffarna, men ibland i kroppspulsådern eller i
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lungartärerna. Förträngningarna ger en onormal tryckbelastning på hjärtat.
Barnhjärtat kan också ha ett hål på något ställe där det inte ska vara något hål, till
exempel mellan olika hjärtrum eller i blodkärlen. Dessutom kan det förekomma flera
varianter av felkopplingar mellan blodkärlen kring hjärtat. Enskilda patienter kan även
ha en kombination av alla dessa medfödda hjärtfel. (http://www.hjartlungfonden.se/Sjukdomar/Hjartsjukdomar/Barns-hjartfel/)
Barn som opereras för sina medfödda hjärtfel påverkas på olika sätt av operationen.
Vissa typiska följdeffekter är lätta att upptäcka hos vissa barn, medan andra barn
tycks vara helt opåverkade. Det stora flertalet barn som föds med hjärtfel kan
opereras så att de kan växa upp med ett hjärta med två pumpande kamrar. Dessa
barn har i regel normal kondition och klarar normal gymnastik och idrott. Även de
barn som lever med en conduit, en konstgjord förbindelse i hjärtat, har endast
marginellt nedsatt kondition. De behöver i regel ingen regelbunden medicinering,
såvida de inte tillhör den minoritet i denna patientgrupp som utvecklar rytmstörningar.
Vissa medfödda hjärtfel kan inte åtgärdas fullt ut med operation, eller också
korrigeras missbildningen till ett hjärta med bara en pumpande kammare. När
sådana barn växer upp måste de leva med vissa mediciner. Många barn vars hjärtfel
inte är fullt korrigerat kan vara bleka och blå om läppar och mun, händer och fötter.
Det beror på en nedsatt syresättning i kroppen, vilket även medför att kinderna
blossar och barnen blir andfådda, ibland kallsvettiga, vid minsta ansträngning.
Medfött hjärtfel som inte kan korrigeras totalt innebär ofta att den maximala fysiska
prestationsförmågan är nedsatt, och inte kan förbättras genom motion eller träning.
Barnen föredrar i regel stillasittande aktiviteter eftersom de inte alltid orkar leka eller
springa. Orken växlar från dag till dag, men det är vanligt att barnen inte ens orkar gå
längre sträckor åt gången. Att promenera i skogen under en friluftsdag är till exempel
omöjligt för de svårast drabbade hjärtbarnen. I stället behöver de vila oftare än andra
barn och hushålla med sina krafter för att orka en hel dag.
Barn och unga med icke fullt korrigerade medfödda hjärtfel är ofta frusna och
behöver ta extra mycket kläder på sig när de går ut i kylan. Kosthållningen skiljer sig
inte från övriga barns, men det finns skillnader i ätbeteendet. I skolan hoppar
hjärtbarnen ofta över maten för att de inte hinner äta i kompisarnas tempo. Ibland
orkar barnen inte äta tillräckligt vid en måltid på grund av att de blir utmattade.
Lösningen är att äta mindre portioner men oftare.
Personer med medfött hjärtfel drabbas inte lättare av infektioner än andra, däremot
kan det vara svårare för dem att bli av med infektionen. I barnaåren blir de ofta
sämre än andra jämnåriga och kan behöva åka till sjukhus även vid vanliga
förkylningar. En lätt förkylning kan hos en person med medfött hjärtfel leda till
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följdsjukdomar som lunginflammation. Eftersom blodflödet genom hjärtat hos ett barn
med hjärtfel ofta är turbulent, det vill säga bildar virvlar, i närheten av hjärtklaffarna
har bakterier i blodcirkulationen lättare att få fotfäste på en hjärtklaff och kan börja
föröka sig och attackera den. Detta kallas endokardit. Risken att drabbas av
livshotande endokardit är upp till hundra gånger större bland hjärtbarnen jämfört med
normalbefolkningen.
http://www.hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Hjartsjukdomar/Barns-hjartfel/Leva-medhjartfel/

TIPS PÅ FLERA LÄNKAR OCH HJÄRTEBARNSBERÄTTELSER:
- Tre-åringarna Aaron och Tyra är hjärtebarn
http://www.unt.se/leva/gladje-och-oro-i-livet-med-hjartebarnen-1908186.aspx
-!Olika typer av hjärtmissbildning hos barn!!
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/hjartmissbildningar-hosbarn/
- Hjärtebarnsförbundet i Sverige; informativ sida med många intressanta länkar och
information för lärare och skolkompisar till hjärtebarn.
http://www.hjartebarn.se/om-hjartfel.php
- Österbottens hjärtebarn r.f.
http://www.sydanlapsetja-aikuiset.fi/fin/mita/aluetoimintaa/pohjanmaa__osterbotten/?id=60
- Barn och sorg
http://www.1177.se/Tema/Barn-och-foraldrar/Familjeliv-och-relationer/Forandradlivssituation/Sorg-i-familjen--vad-hander-med-barnen/
- 5-åriga Ella-May berättar om sin hjärtsjukdom i Svt4 Nyhetsmorgon
http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=2255481
! Diskutera informationen om Hjärtebarnen. På vilket sätt tror eleverna att ett
hjärtebarns liv skiljer sig från ett barn som inte har ett hjärtfel? På vilket sätt
såg man detta i föreställningen? Här kan man också diskutera andra långvariga
sjukdomar som barn kan ha.
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Bilaga 1; Dialoguppgift förarbete Kornelias hjärta

A: Det var inte ditt fel.
B: Var är du? Jag hör ju dig!
A: (Härmar) Var är du? Jag hör ju dig...
B: (Överraskat skrik) Aaaah!
A: Schh! Väck inte mamma och pappa!
B: Men hur kom du hit??
A: Med Jesus och rymdraketen, förstås!
B: Nähä!
A: Joho!
B: Nä, du ljuger som vanligt!
A: Nähädå! Och vet du, Jesus är typ världens bästa och snabbaste chaufför.
Och man behöver inte ha något bälte, för han krockar aldrig!
B: Jag vill också följa med!
A: Nej, det går inte.
B: Jo! Du måste ta mig med dig!
A: Jag är ju här med dig nu. Det är jag alltid.
B: Men är du frisk nu?
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Bilaga 2; Dialoguppgift till efterarbete Kornelias hjärta
B: Det är ingen som skrattar längre.
A: Vad är det med dig?
B: Men fattar du, det är ingen som skrattar längre! Det är bara tyst och tråkigt
här hemma. Pappa bara jobbar och mamma är så trött hela tiden. Sen säger
pappa att jag inte ska störa henne i onödan.
A: Jag menade inte att retas med dig.
B: Du kan få retas hur mycket du vill, bara du kommer tillbaka!
A: Det går inte.
B: Och vet du, i skolan låtsas alla som ingenting. Ingen säger ditt namn och
ingen frågar någonting. Eller jag vet nog att de pratar om dig när jag inte är
där, men sen låtsas de bara vara snälla eftersom de tycker så synd om mig.
A: Jakob bjöd ju dig på disco i alla fall.
B: Jag vill inte gå på deras skitdisco har jag ju sagt!
A: Men du kan ju inte bestämma på förhand att det kommer att bli skit! Du
försöker ju inte ens.
B: Lätt för dig att säga. Vi kan nog byta när som helst, det var ju ändå mitt fel.
A: Så får du aldrig säga! Att jag var sjuk var ingens fel. Vissa får hål i
tänderna, vissa får cancer och vissa får hål i hjärtkamrarna. En del önskar sig
en X-box och andra önskar sig ett nytt hjärta.
B: Men jag borde inte ha ljugit! Då skulle du kanske A: Jag ville ju själv gå! Ja, det var dumt av mig, jag hade varit sjuk veckan
innan, men jag ville så gärna gå. Så jag ljög och sa att jag var frisk. Det var ett
virus och det klarade inte mitt hjärta av. Jag ville också leva, som du och alla
andra. Men det går inte. Så du måste leva, för oss båda.
B: Då måste du vara med mig.
A: Men jag är ju med dig.
B: Hela tiden?
A: Hela tiden.
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