KÄRLEKENS MATSAL
Sammanfattning

Roland är mat-tant på en skola. Den här dagen ska han servera köttbullar i matsalen. Men då ringer hans mobil. Det är Rolands pojkvän Bart som ringer.
Bart vill göra slut med Roland. Roland blir väldigt ledsen och yr i huvudet. Han vill inte att Bart ska
göra slut – han vill ju fortsätta vara Barts pojkvän.
I matsalen sitter några av barnen på skolan. De fyra barnen som sitter där är:
•
•
•
•

Hedda
Lawen
Elmer
Anjou

Hedda är tillsammans med Lawen. Lawens bästa kompis är Elmer. I dag är Elmer lite konstig. Han
vill inte sitta med Hedda och Lawen och äta. Lawen förstår inte varför.
Ett annat barn heter Anjou. Hon vill inte äta. Det är för att hon är kär i Elmer. Men Anjou
vågar inte berätta det för Elmer.
Roland lyssnar på barnen i matsalen när de pratar om kärlek. Då får han en idé. Roland ska göra
ett kärleks-alfabet. Roland gillar att ha ordning. Med alfabetet kan han få ordning på alla känslorna
han känner. Roland tänker också att alfabetet kan hjälpa honom att bli en bättre person – och då
kanske Bart vill bli hans pojkvän igen.
Genom att lyssna på barnen i matsalen samlar Roland på ord – ett ord för varje bokstav i alfabetet. Till exempel tar han ordet ”Beroende” för bokstaven B. Roland tycker kärlek är lite som en
drog – att man blir beroende av den man älskar.
Under tiden händer det massa saker med barnen i matsalen. Lawen ljuger för både Anjou och
Elmer. Han säger till Anjou att Elmer har flickvän, och han säger till Elmer att Anjou har pojkvän.
Elmer blir väldigt ledsen, för han är kär i Anjou. Det var därför han uppförde sig så konstigt förut.
Samtidigt funderar Hedda på sin relation med Lawen. Hon tycker inte att Lawen verkar vara så
kär i henne. Därför bestämmer hon sig för att bli mer elak – E som i elak. Men det går inte så bra.
Lawen gillar inte den nya elaka Hedda. Lawen gör slut med Hedda.
Lite senare övar Elmer och Lawen på att kramas. Då säger Lawen: ”Jag älskar dig, Elmer” – J
som i ”Jag älskar dig”. Elmer blir arg eftersom han tror att Lawen retas med honom.
Elmer springer iväg och träffar Anjou istället. Nu vågar Elmer och Anjou till slut berätta att de
är kära i varandra. Båda trodde att det skulle kännas bra när de hade berättat hur de kände. Men
det känns inte bra. Det känns bara konstigt. Det känns så konstigt att de bara pratar på, fast de
egentligen kanske bara borde vara tysta – T som i tystnad.
Medan Elmer och Anjou pratar så bråkar Lawen och Hedda. Först bråkar de och sedan blir det ett
missförstånd: Hedda tror att Lawen fortfarande är kär i henne, men Lawen är ju egentligen kär i
Elmer. Till slut blir Hedda och Lawen vänner i alla fall.

Kärlekens alfabet
A – Asketisk. En asket är en person som lever ett väldigt enkelt liv, utan mycket saker.
B – Beroende. När man är beroende av något kan man inte klara sig utan det.
C – Cigaretter. Cigaretter röker man. Cigaretter kan man bli beroende av.
D – Dölja. Att gömma något.
E – Elak. Att inte vara snäll.
F – Fel. Att göra ett misstag, alltså att inte göra rätt.
G – Galen. Att bli tokig, alltså att man gör tokiga saker.
H – Hysterisk. En hysterisk person är lite galen och är inte lugn.
I – i. ”I” är en preposition. Man kan till exempel vara ”i” mitten, då är man i centrum.
J – Jag älskar dig. Det säger man till någon som man tycker om väldigt mycket.
K – Katastrof. När det händer något hemskt.
L – Längtan. Man känner längtan när man saknar någon.
M – Mod. Att ha mod är att vara modig. Den som är modig är inte rädd.
N – Nykär. Att precis ha blivit kär i någon.
O – Ordning. Att ha ordning betyder att det är städat och att alla saker är på sin plats. Motsatsen till ordning är
o-ordning eller kaos.
P – Prata. Att tala.
Q – Quiz. Ett quiz är en tävling som innehåller många frågor som man ska svara på.
S – Sanning. Något som är sant, alltså något som inte är en lögn.
T – Tystnad. Tystnad är när det är tyst. Tyst är när det inte hörs någonting.
U – Underbart. När något är väldigt bra är det underbart.
V – Varför. ”Varför” är en fråga. Den som frågar ”varför?” vill veta en orsak.
X – Xeno. Xeno betyder ”främling” på grekiska. En främling är en person du inte känner.
Y – Yster. Att vara glad och ha mycket energi.
Z – Zebra. Ett djur som ser ut som en randig häst.
Å – Ångest. Att vara mycket ledsen och må dåligt.
Ä – Ärlig. Den som är ärlig ljuger inte, utan säger sanningen.
Ö – Ödmjuk. En ödmjuk person är snäll och pratar inte så mycket om sig själv.

Ordlista
Mat-sal: Rummet i skolan där eleverna äter mat.
Mat-tant: Den person som arbetar i matsalen. Mat-tanten delar ut mat.
Vara kär: När du tycker om någon väldigt mycket. Kanske vill du vara ihop med den person som du är kär i.
Vara tillsammans med/Vara ihop med: Om du är kär i någon, och den är kär i dig, kan ni bli ihop. Personer som är
ihop brukar kalla varandra för pojkvän och flickvän.
Göra slut: När man säger till sin pojkvän eller flickvän att man inte vill vara ihop mer.
Kaotisk: När det finns mycket kaos och o-ordning.
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