
Dröm eller verklighet 

Jag kände att jag inte kunde skilja på mina drömmar och verkligheten längre. 

Min mamma väckte mig tidigt. Hon sa att jag skulle kolla igenom packningen innan jag åkte. 

Istället så satte jag mig upp och tänkte på hur trött jag var. Jag hade haft en konstig dröm om 

hajken. Jag hade paddlat med min kompis när vi plötsligt hade hört någon framför oss skrika. 

Sen så hade min mamma väckt mig.  Jag reste mig upp ur sängen och började kolla igenom 

min packning. Jag bestämde mig för att glömma bort drömmen, men den fanns kvar i 

bakhuvudet resten av morgonen.   

Vi satt i bilen på väg mot skolan. Jag bodde ungefär 3 km ifrån den närmaste skolan och var 

därför tvungen att åka bil. Min mamma satte på radion. Det var en av Queens låtar. Efter 

refrängen så avbröts låten av nyheterna. De sa att en kvinna hade försvunnit vid någon 

campingplats. När låten hade börjat igen så var nyheterna som bortglömda och jag tänkte 

bara på hur rolig hajken skulle bli. 

Vi kom fram 10 minuter före alla andra. Min mamma åkte hem när alla de andra hade börjat 

komma. Jag hjälpte till att bära in maten i bussen som precis hade kört hit. När all mat var 

lastad så gick jag och satte mig på en sten bredvid min kompis, Vendela. Vi hade varit 

kompisar sedan förskolan, men det kändes som att vi började glida isär. Jag brukade vara 

med en tjej som heter Kristin och Vendela var mest med killarna och spelade fotboll. När vi 

hade suttit där i ungefär 5 minuter så sa vår lärare, Yvonne, att alla skulle ställa upp framför 

bussen. 

Vi hade åkt i ungefär en kvart och det var 20 minuter kvar. Jag satt och kollade ut genom 

fönstret. Mina ögon kändes tunga och det kändes som att jag skulle somna. Innan jag visste 

ordet av satt jag och slumrade i bussen. 

Jag satt i kanoten, själv, mitt ute på sjön. Jag fattade inte varför jag var själv. När jag kollade 

ut över kanten av kanoten så var vattnet rött. Det var blod. Jag åkte fram som av någon 

osynlig kraft. När kanoten stannade vände jag blicken framåt och såg en kropp. Ett lik som 

kusligt nog såg ut som Vendela. Det var då jag såg att hon tittade på mig med vita ögon. 

”Vakna, vakna”, sa Vendela och skakade mig. Jag öppnade ögonen och såg att jag var 

omringad av alla elever och lärare. Jag hade visst somnat och börjat skrika. Efter att alla hade 

satt sig igen berättade jag vad jag hade drömt om för Vendela. Hela tiden satt hon och såg 

tankfull ut. En sak som jag uppskattade var att hon inte avbröt mig. När jag var klar sa hon 

att drömmen kunde betyda någonting. Hennes moster var en spågumma och trodde på att 

alla drömmar har en speciell betydelse och att de hade något med framtiden att göra. Jag 

trodde själv inte på det, men drömmen som jag drömde om i natt handlade om hajken, men 

den kunde väl inte ha handlat om framtiden. Eller? 

”Ni kommer att sitta två och två”, sa Yvonne. ”Vi lärare bestämmer vem ni sitter med”. Efter 

att hon hade sagt det suckade alla. Jag var lättad för jag ville inte välja mellan Kristin och 

Vendela. Först skulle vi lägga in packningen i påsar, så att sakerna inte blev blöta om vi skulle 

välta med kanoten. Jag fick hjälp av Vendela och Kristin och om jag inte såg fel så blängde de 

på varandra. 



”Vendela och Kristin”, sa Gertrud, vår andra lärarinna, som egentligen är för gammal för att 

följa med på en hajk. Kristin, som alltid var glad, såg ut som att hon precis fick reda på att 

hon skulle dö. Jag visste att Vendela och Kristin inte tyckte om varandra, men jag visste inte 

av vilken anledning. Jag själv fick sitta med Tommy. Vi fick lägga in vår packning i kanoterna. 

Vår kanot var grå och en större modell. Vi fick övningspaddla en stund innan vi satte fart. 

Tommy fick sitta där bak och styra. Jag skulle bara göra fart där framme. Vi hade kommit en 

bit före de andra. Det var några som var framför oss så vi paddlade bara efter. Naturen var 

fin och det var lugnt. Tommy satt tyst en stund.                                                                                   

”Varför skrek du i sömnen?”, frågade Tommy plötsligt.                                                                         

”Jag drömde om en sak…”, sa jag. Jag hoppades att han inte skulle fråga om detaljer, men 

det gjorde han såklart.                                                                                                                                      

”Det var en mardröm”.                                                                                                                              

Efter det återgick vi till att vara tysta. Vi satt och paddlade en stund. Vi såg inte dem som var 

framför oss längre så vi tog i lite mer för att se vart de andra hade tagit vägen. 

Vi kunde se bubblor i vattnet efter de andra, men vi såg dem fortfarande inte. Nu var det 

inte längre lugnt att paddla. Vi hade kommit ut på en sjö. Det fanns vass som vi var tvungna 

att paddla igenom. Nu kunde vi absolut inte se de andra. Det kändes nästan som om vassen 

tog tag i åran som jag paddlade med. Det kändes som att vi kom närmare de andra. Jag 

hörde hur vassen prasslade till framför oss. Plötsligt hörde vi skrik. Jag tappade nästan min 

åra. Det här påminde mig konstigt nog om min dröm. Jag hoppades på att de som var 

framför oss mådde bra. Vilka var framför oss egentligen? Jag vände mig om för att fråga 

Tommy vilka det var. Det var tomt bakom mig. Jag kände hur kanoten drogs framåt. Det här 

kunde inte hända. Det här måste vara en dröm. Jag nöp mig i armen. Inget hände. Kanoten 

stannade. Jag vände mig framåt. Där var samma mardrömslika syn som jag hade sett 

drömmen. Vendela kollade på mig med vita ögon, for upp ur vattnet och grep tag om min 

hals. Jag kände hur jag fick det svårt att andas. Sedan blev allt svart. 

”Astrid, vakna. Du måste kolla igenom din packning innan vi åker”.                                                      

Jag satte mig upp. Jag var i mitt rum. På min säng. Min mamma stod i dörröppningen. Jag 

kände hur mina kinder var våta. Min mamma sprang in i rummet och kramade om mig. Jag 

berättade för henne om drömmen. Jag hade visst drömt mardrömmar i själva drömmen. Jag 

kollade igenom min packning och gick ner för att äta frukost. 

Vi var på väg mot skolan. Vi lyssnade på en av Queens låtar, samma låt som hade varit på i 

drömmen. Låten avbröts av nyheterna. Konstigt tänkte jag, det var ju det som hade hänt i 

drömmen? De sa att kvinnan hade blivit hittad, oskadd, 2 mil från campingplatsen. Hon kom 

inte ihåg vad som hade hänt.  

Men vänta, kvinnan hade ju försvunnit i drömmen. Vad betydde det här? 

 

 

 


