
Öva på att läsa mellan raderna – läs tillsammans 2 

Polare ändå? 

A ringer på hos B. B öppnar dörren.  

A  Tja. 

B  Hej. 

A  Vad gör du? 

B  Spelar PS.  

A  Vilket spel? 

B  FIFA. 

A  Okej … kan jag va med? 

B  Visst. 

De går in, sätter sig på golvet framför tv:n. 

B  Du kan ju ta Barca. 

A  Vilket vill du ha då? 

B  Det spelar ingen roll. Eller … United. 

Tystnad. De börjar spela. 

A  Åh … jävlar. Han är ju skitbra den där … Messi är det va? 

B  Mm … fast det är ett spel, vet du … det är ju jag som styr.  

A  (ler) Miffo!  

B  (ler) Pundhuvud!  

A  Gör det ont, eller? 

B  Nä. Bara lite. 

A  Det blödde rätt mycket. Sa din morsa nåt? 

B  Nä … jag tvättade bort det innan hon kom hem. 

A  Markus är en jävla idiot. 

B  Mm. 

A  Och de andra med, förresten. 

B  Inte alla kanske. 

A  Nä. Reine är schysst.  

B  Ja, det är han. 

A  Och jävligt rolig faktiskt. Kommer du ihåg när hoppade … 

B  … från tian, ja … och gjorde magplask … och så sa han … 

A + B Äh, det bara svider lite! (skrattar) 
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Tystnad. 

A  Fan … Tre noll. Du äger ju på det här. 

B  Jag vet. 

A  Har du kollat på SO-grejerna … det där till provet? 

B  Lite.  

A  Verkar rätt lätt, va? 

B  Det är lugnt. Lite kartor bara. Ska vi gå till gymmet i kväll?  

A  Nä, ska hjälpa farsan med en grej. Men i morgon kanske? 

B  Visst … oj … snygg nick! 

De spelar vidare under tystnad. 

A  Fan vad det regnar där ute då. 

B  Värsta ovädret. 

Tystnad. Spelet tar slut. 

A  Jaha … nä, jag måste dra nu. Ska hämta lillsyrran. 

B  Okej. 

A  Du … jag tänkte … jag tänkte hjälpa dig idag … men … 

B  Jag fattar. 

A  Du borde snacka med rektorn. De har ju hållit på i ett år nu.  

B  Får se. Det kanske bara blir värre då. 

A  Mm.  

B  Det är bara ett halvår kvar, sen slutar vi ju. 

A  Jag menade inte det där med … du vet, det som jag sa om dig. Men om jag 

 inte hade gjort det, då kanske … ah, typ … 

B  Det är okej. 

A  Vi är ju polare ändå, eller hur? 

B  Absolut. Syns i morgon då. 

A  Visst.                         Texten är hämtad från Gå in i rollen (Gleerups) 

 

Diskutera 

1. Vad har de två killarna (för det är väl killar?) för relation? Gamla eller nya kompisar? Varför tror 

ni det? 

2. Vad är det som har hänt tidigare under dagen? Hur kan ni veta det? 

3. Vilken roll har A spelat i det som har hänt? Hur kan ni veta det? 

4. Varför tycker A att B ska prata med rektorn? Hur kan ni veta det? 

5. Varför har A kommit till B den här eftermiddagen? Varför tror ni det? 
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