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Första historien

Att samtala kring innan;
Vad skulle du göra om du vann en miljon?
Varför behöver man pengar?
Vad är det för skillnad på saker man behöver och saker man vill ha? Ge exempel.

Trissvinsten

Samir vaknar med ett ryck. Var det en 
dröm eller var det verklighet? Hade 
mamma verkligen skrapat fram 200 000 
kronor på en trisslott igår? 200 000!! Det
var ju hur mycket pengar som helst! Eller 
hade han bara drömt alltihop? Han hör
mamma skramla med frukosten och små-
tralla ute i köket på den gula villan. Solen 
skiner in genom de skira, vita gardinerna 
och han tänker att det nog är shortsväder 
idag. Hoppas de ska äta ute på verandan, 
tänker han. Och prata om vad de ska köpa 
för vinstpengarna. Det är lördag och snart 
är det sommarlov. Två veckor kvar i plug-
get. Efter det, många sköna, lata dagar på 
stranden.
Jo, det var nog sant, med vinsten alltså. Det
hade hänt på riktigt. Han kommer att bli 
kung på skolan nu. Trots att han bara går i sjuan. 13 år och rik som ett troll! Tänk vad 
mycket han nu kan köpa, surfingbräda, ny cykel, strö pengar över alla kompisar, bjuda på 
glassar hela sommaren och läsk. Han blir hur populär som helst! 
Han behövde inte längre sommarjobbet som pappa fixat åt honom och bästa kompisen 
Sebbe i glasskiosken vid havsbadet. 
Telefonen ringer och mamma ropar att det Sebbe. Samir berättar den coola nyheten om
vinsten och Sebbe kan knappt heller tro att det är sant. Samir lovar Sebbe att han ska
köpa en surfingbräda till honom, nu när han ändå ska köpa en till sig själv. Med så mycket 
pengar som de har nu så spelar det ju liksom ingen roll om man tar en eller två brädor på 
samma gång. 
När Samir och Sebbe bestämt att de ska ses senare vid havsbadet, lägger de på luren.
Mamma tittar in genom dörrspringan och ser lite frågande ut. Hon hade inte kunnat 
undgå att höra vad Samir sagt till Sebbe om att köpa surfingbrädor, sa hon.

Hon sätter sig på sängkanten och stryker Samir över håret. 
– Min stora pojke, säger hon. Visst var det kul att vi vann?
– Mm, säger Samir. Han hör på hennes tonfall att hon ska säga något viktigt. 
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Han gissar att det är något han inte vill höra.
– Pengarna som vi vann har jag och pappa tänkt renovera källaren med, fortsätter 
hon. Du vet ju att vi har fått fuktproblem i källaren och verkligen måste göra något åt det 
innan hösten och vintern kommer. Pengarna kunde inte ha kommit mer lägligt, säger hon.

Pengarna ska gå till renovering av källaren? Samir kan inte tro det. Ny cykel, köpa surfing-
brädor, bjuda kompisar på glass, bli populärast på skolan, det var ju det pengarna skulle
vara bra till. Samir blundar och vill inte lyssna mer.

Mamma förklarar att de nu inte behöver ta ett nytt lån på banken för att fixa fukten i källa-
ren. Hon säger att man måste sköta om sitt hus och då och då renovera på det så att huset 
ska må bra.
Samir vill bara sjunka genom jorden. Detta kan inte vara sant! Men han ligger kvar och 
lyssnar och hon fortsätter.  
– Det bästa av allt är att vi tack vare vinsten nu inte behöver dra in på något annat. Vi 
behöver inte ta ett lån. Att vi fortfarande kan åka på semester till Thailand i vinter! Det 
hade vi nog inte haft råd med annars. 
– Bra va, kvittrar hon?
– Mm, antar det, svarar Samir tyst. 
– Då är det frukost strax på verandan, gubben. Jag har fått tag på jordgubbar. Det 
blir en riktig firarfrukost, fortsätter hon medan hon försvinner ut i köket igen.

Livet suger… Samir är inte alls glad. Alla hans planer har gått upp i rök för en rutten källa-
res skull. Han blir tvungen att jobba i glasskiosken ändå hela sommaren. Och han som 
lovat Sebbe en ny bräda. Åh, vad pinsamt… Ska han behöva säga att han inte längre har 
råd. Han önskar att han inte berättat om mammas vinst.
Efter frukosten cyklar han ner, med sin gamla cykel, till havsbadet där Sebbe och han har 
bestämt träff.

Sebbe säger att det är lugnt. Hanns pappa har ändå sagt att han inte fått ta emot en så dyr 
present från Samir, hur mycket pengar de än hade vunnit.
– Och dessutom tycker jag att det ska bli kul att jobba i glasskiosken tillsammans. Det 
hade ju inte varit lika kul att göra det själv, säger Sebbe och tar ett brottargrepp om Samir 
och får ner honom i sanden på tre sekunder.

Att samtala kring efter:
Är man mer populär om man har pengar?
Blir man en bättre kompis för att man har pengar och köper mycket saker?
Vad skulle man göra om inte pengar fanns?


