Alex började springa.
Peder såg det och sprang efter. Leanna skrek
allt vad hon hade. Så högt hade hon aldrig
skrikigt i hela sitt liv, Leanna var jätterädd och
hon slog på Alex rygg så hårt hon kunde men
han bara fortsatte att springa allt vad han
hade för att ingen skulle hinna ikapp honom
när han sprang. Alltid när han kom ner till den
blåa plattformen så släppte han personen och
hoppade på första möjliga tåg så att ingen
skulle hitta honom. Peder försökte hitta upp
någon ordningsvakt men han hittade ingen
just då. Peder blev arg på att ingen
ordningsvakt var aktiv men han fortsatte
springa och då såg han en ordningsvakt.
Leanna Westin är lång och smal, hennes
långa blonda hår fladdrar i vinden. Idag har
hon varit i Stockholm med sin kompis och
shoppat. Hon hade på sig en mag tröja, ett
par tajta jeans och ett par vita Converse.
Leanna blir väldigt lätt kaxig om det är något
hon inte håller med om. Leanna pluggar natur
på universitetet. Det hon ville allra mest var
att få en pojkvän så det kollade dom också
efter. Hon kände sig så lycklig hela dagen för
att hon tyckte att det var så kul att var med sin
kompis.

Peder Lindgren har brunt kort hår, han är 17
år,Idag har han på dig en niketröja nikeskor
och ett par Hollister jeans. Idag har han varit i
Skarpnäck centrum med sina kompisar, dom
var inne i spel affären nästan hela tiden
förutom när dom skulle äta lunch och när dom
skulle till fotbollsplanen för att spela fotboll
innan dom skulle åka hem. Han bor inte i
Skarpnäck utan på söder men hans ena
kompis bor i Skarpnäck och dom är bästa
vänner. Han kände sig jätte glad men innerst
inne så undrade han varför han hade valt att
börja på ett jobb som låg i gallerian. Han ville
ut i världen och se om det fanns annat för att
han ville egentligen inte jobba där men han
var tvungen för att hann hade blivit tvingad att
sommar jobba där och idag var prov dagen.

Alex Rosenblad är normallång och så är han
flintskallig för att han blev sur och rakade av
sig håret. Han har diagnosen ADHD som gör
att han lätt blir arg och då åker han till Tcentralen och surar hela dagen. Ibland har
han dagar då han blir väldigt sur och då kan
det hända att han hoppar på någon, men det
händer inte ofta. Idag är Alex på jätte dåligt
humör, så han kanske hoppar på någon som
ska på ett tåg. Just idag mår han inte alls bra
eftersom att han bråkade med sin mamma
och då blev han rasande och då åkte han
direkt till T-centralen.
Hon bodde i skarpnäck så det var lite svårt
att få tag på någon som kanske bodde nära
Skarpnäck så att dom kunde ses ofta. Dom
pratade om att dom skulle ta en cykel tur
imorgon men Leanna som hon hette sa direkt
nej för att hon skulle skämmas för sin fula
gamla cykel. Leanna och hennes kompis
hade hållit sig på Karlaplan hela dagen
eftersom att dom ville vara på Fältöversten för
att alla bra affärer fanns där tyckte dom och
så var det nära till tunnelbanan när dom skulle
hem sen. Leanna såg ut att vara i 15-års
ålder. Dom pratar om att Leanna ska till stallet
senare och att det var hennes hobby.

Peder ville inte lyckas men det gick inte att
inte göra det för att det var ändå kul. Han ville
ut, inte stå i en spelbutik hela sommaren och
glo på skärmar, för det var det han ville minst
av allt i hela sitt liv. En annan sak han tänkte
på innerst inne var att han allltid säger ja även
om han inte vill, för att han vill inte bli av med
sina kompisar. Men han måste ta lite egna
intiativ av vad han ska göra i sitt liv. Peder
tänkte att han skulle ta det här jobbet men
inte hela sommaren utan bara tre fyra veckor,
resten av sommaren skulle han resa med sin
familj. För att hans familj skulle till Kroatien
och han ville följa med men hade inte bestämt
om han skulle jobba hela sommaren. Nu hade
han tagit ett beslut.

Alex var deprimerad över sitt liv och han
grumlade över varför just han hade fått den
här diagnosen. Hans känslor var obeskrivliga
eftersom att dom varierade hela dagen och
för att han var så sur hela tiden men ibland
glömde han de och då blev han normal. Så
fort han tänkte på det så blev han rasande
igen och började slå på bänkar som stod nere
på perrongen. Det hände ibland att han gjorde
sönder någon papperskorg och då var det
vakter som kom och tog honom men då så
slog han tillbaka och sprang därifrån så att
han inte skulle bli anmäld för våld mot
tjänsteman. Han tänkte inte på att han kunde
råka illa ut. Alex kunde ramla ner på spåret
om han inte var försiktig och så kunde han bli
slagen efter hur han såg ut eller liknande.
Den här dagen pratade han inte med någon
utan stod eller satt bara tyst på en av
bänkarna nere på den blåa perrongen. Ibland
kunde han börja skrika åt någon helt utan
anledning. Dom som han skrek till blev jätte
rädda och sprang därifrån för att inte kunna
stöta på honom igen. När det började bli
eftermiddag/kväll så rörde han sig långsamt
uppåt på T-centralen för att köpa något att äta
och gå på toaletten.

Leanna går också på cheerleading och det
tycker hon är jätte kul men hon är inte så jätte
vig. Hon måste hinna med läxor också för att
hon går ju på gymnasium och då är det jätte
viktigt med att vara duktig så att man får ett
bra jobb. Nu går dom in i en affär i fältan, efter
en lång stund så går dom ut och in i en
annan. I affären kollar dom på kläder och små
nyckelringar med lipgloss och läppstift som
hänger på. Leannas kompis kollar på klockan
och säger att den är två. Leanna skulle vara i
stallet kl.fyra för att hinna vara där i ca en
timme så att hon skulle hinna med läxor som
hon hade till dagen efter. Hon tyckte att det
var kul att vara i stallet för där var hennes
favorit häst som heter Sabina. Stallet låg i
Täby och det var inte jätte långt från
Skarpnäck där hon bodde. Dom gick in i lite
olika affärer som låg i samma korridor.

Peder berättade för butiks ägaren vad han
tänkte och butiks ägaren förstod men att det
var tråkigt att han inte ville jobba hela
sommaren. Peder och hans kompisar hade
bara tio minuter kvar av provdagen. Efteråt
gick dom till fotbollsplanen och spelade
fotboll. När dom tog en paus så kollade han
på klockan, den var tio i fyra och han skulle
vara hemma halv fem. Han och hans kompis
sa hejdå och sedan sprang han ner i
tunnelbanan. Tåget kom en minut efter att
dom hade kommit ner i tunnelbanan. Dom
hoppade på och tåget rullade långsamt iväg.
Peders kompis hoppade av vid Björkhagen
och då klev det på en tiggarflicka som tiggde
pengar.

Efter en dag nere i tunnelbanan så är Alex
trött och vill hem men idag är han inte på
humör att åka hem efter en hel dag utan han
vill stanna och kanske hoppa på någon som
han sen springer iväg med. Dom som Alex tar
släpper han sen när han har kommit ner
en bit i tunnelbanan. Alex föräldrar är väldigt
oroliga för honom när han är borta hela
dagen. Idag är det rusningstrafik och det är
då det är som flest personer ute på jobbet
hela dagen och sen ska hem till sin familj så
ska alla hem samtidigt. Då är det lite kaos och
Alex får ont i huvudet och blir jättearg.I sånna
här situationer hoppar han oftast på någon
eftersom att han blir jätte arg och då vill han
bara få ut sin ilska på någon oftast unga tjejer.
Alex är 20 år så han borde ha flyttat hemifrån
men med tanke på hans humör så är det bäst
att han bor hemma hos sina föräldrar som kan
hjälpa honom i svåra situationer. Han rörde
sig uppåt mot plattformen, när han kom upp
så kom det ett tåg som skulle till Mörby
Centrum. Det höll på att gå på en flicka men
Alex tog tag i henne och drog ut henne från
vagnen när hon gick på.

Efter en stund när dom hade varit inne i en
av affärerna så kom båda springandes ut.
Dom kutade så fort dom kunde ner i
tunnelbanan och hoppade på första möjliga
tåg mot T-centralen. Leannas kompis hoppar
av två stationer innan Leanna, men hon
fortsätter till T-centralen där hon ska byta tåg.
I vagnen hon sitter i står det en musikant som
spelar och ber om pengar efter låten han
spelat men ingen ger honom något mynt. När
Leanna satt där i vagnen så tänkte hon på
vad som hände med dom som tiggde efter att
dom hade varit ute hela dagen. Kanske gick
dom hem till ett hus där dom bodde eller så
bodde dom i tält i skogen. Hon blev rädd och
tänkte att det kanske skulle hända henne
någon dag men tanken stoppade henne. Hon
levde ju så bra ,ed sin familj. Nu rullar tåget in
på T-centralen och hon hoppar av. Leanna
måste vänta en stund innan tåget kommer
men det gör henne ingenting för att då hinner
hon tänka mer. Tåget kom och Leanna var
påväg att gå på när något som hon aldrig
trodde skulle hända.

Tåget började gå långsammare och
långsammare tillslut stannade det.
Peder undrade vad som hade hänt och
då såg han att det kom ett tåg och att
föraren inte kunde köra fram för att det
andra tåget var på det spåret vi stod på.
Det andra tåget skulle byta fil just innan
vi stod. Efter ungefär två minuter så
började tåget att rulla igen. Peder var
trött efter dagen och han höll nästan på
att somna innan han kom på att man
inte får somna på tåg eftersom att man
kan bli rånad eller liknande. Han höll sig
vaken och tåget rullade in på T-centralen
där han skulle hoppa av och byta till
Mörby centrum.Han skulle just kliva av
när det klev på en flicka som han tyckte
var väldigt snygg.

.

Peder var andfådd men han frågade
ordningsvakten ändå med andan i
halsen. "Har du sett en man springa
förbi med en flicka på axeln". "Ja det har
jag men jag håller på att anropa min
kollega".- " Vi har inte tid att vänta på
någon! Vi måste rädda tjejen!". Peder
och ordningsvakten springer mot det
hållet som Alex sprang. När dom sprang
så kollade sig Peder runt jätte mycket för
att se om Leanna satt vid någon vägg
eller på någon bänk bland folkmassan.
Peder och ordningsvakten springer ner
för alla trappor. Dom kollar på dom olika
plattformarna men dom hittar henne inte.
Peder kollade på marken för att se om
det fanns något blod eller liknande.

Plötsligt ser han flera droppar blod
som leder ner till den blåa
plattformen. "Jag har hittat blod här vi
ser vart det leder!". "Bra! Du är ju
duktig på att hitta ledtrådar!Nu följer vi
det här blodspåret och ser vart det
leder!". Peder gick först ner för
rulltrapporna och när han kom ner så
såg han mer blod. Blodet blev från
droppar till små pölar och det ledde till
en av bänkarna som låg på andra
sidan som dom gick på. Peder och
ordningsvakten gick runt för att inte
tappa bort blodspåret.

Tillslut såg dom henne och Peder
sprang fram till henne. "Hur mår du?".
"Jag mår bara bra!". "Men vart kommer
blodet ifrån?". "Jaha det är från min
arm när han slängde ner mig på
bänken och det är en spik där på
handtaget!". "Vart är killen?". "Han
hoppade på första tåg som kom! Det
var därför han slängde mig!". Helt
plötsligt skrek Leanna allt vad hon hade
att det gjorde jätte ont och att det
kändes som att det var något brutet
eller liknande. "Vad händer? säger
Peder häpet". "Jag vet inte men jag tror
att när killen sprang så flög min arm in i
en vägg och det nästan vreds kändes
det som!". "Jag tycker att du ska åka in
till sjukhuset och röntga för att se om
det är brutet eller stukat, säger
ordningsvakten."Jag ringer ambulansen
för det är inte bra om du går ifall den är
bruten eller på något sätt skadad, säger
Peder".

När Peder har ringt så får dom vänta i
ungefär 5 minuter innan ambulansen
kommer. Det samlas massa folk runt dom
men ordningsvakten och hans kollega
som nu har kommit till platsen föser bort
dom så att Leanna inte blir så snurrig
efter händelsen. Ambulans personalen tar
lite olika prover på Leanna för att se hur
hon mår med blodtryck och i blodet.
Ordningsvakterna kommer att kontakta
polisen för att dom ska göra en vidare
utredning på händelsen. Leanna fick
lägga sig på en bår och sen blev hon bort
buren till ambulansen.
Väl framme på sjukhuset får Leanna gå in
till ett rum där hon får vänta på någon
som ska ta ytterligare prover för att se i
vilket skick Leanna är nu. Inombords
känner Leanna sig ledsen och det känns
som om att en stor klump sitter fast i
magen och inte försvinner. Leanna är
fortfarande lite i chock efter händelsen.
Efter en stund kommer läkaren in, han
känner på armen för att se om Leanna
har ont.

"Aaaaaajjjjjjj!" skrek Leanna så högt att
nästan hela sjukhuset hörde henne. "Vi
måste röntga fort för att se vad det kan
vara! säger läkaren lugnt för att lugna
ner Leanna". Påväg till röntgen
avdelningen börjar Leanna att känna
sig jätte dålig och hon får jätte ont i
huvudet.
Samma dag blir polisen kallad till
platsen där händelsen inträffade. Dom
tar prover på blodet och sen fotspår
som finns runt eftersom att dom
avspärrade det lilla området så att
ingen skulle gå där och förstöra spåren.
Polisen tar med proverna till stationen
för att kunna se vem det var, och var
han bor. Om han har någon psykisk
sjukdom eller liknade. Poliserna söker i
flera dagar och tillslut hittar dom
honom. Poliserna åker till sjukhuset för
att fråga Leanna om det är rätt kille. "Ja
det är den killen". Samma dag åkte
poliserna till adressen som Alex bodde
på.

När dom kommer dit så knackar dom
på dörren där han bodde. Alex mamma
öppnade och hon blev jätte rädd när
hon såg poliserna. "Är din son hemma?"
frågar poliserna med en lugn röst. "Ja
det är han! vad har han gjort nu?". "Alex
kom hit jag behöver prata med dig!".
Alex gick till vardagsrummet där hans
mamma satt och väntade på honom.
"Va ä de?". "Jo polisen var här och sa
att du hade hoppat på en tjej och sen
sprungit iväg med henne!". Alex reste
sig upp för att gå när hans mamma
stoppade honom. " Du får inte gå iväg
när jag pratar med dig Alex!". "Ok! Jag
tog en tjej för ja va sur på dig". "Men
Alex då måste du säga det så ska jag
inte bli arg på dig så att du blir sur".

Peder var kvar på sjukhuset den dagen
för att se vad det var med Leanna. Efter
röntgen så fick Leanna åka tillbaka till sitt
rum där Peder satt och väntade. Peder
och Leanna satt och pratade när läkaren
kom in i rummet. "Din arm är bruten
Leanna! och vi måste gipsa så fort som
möjligt". "Peder skulle du kunna stanna
här tills imorgon så att du ser så att inte
Leanna lägger sig på sin arm för att då
kan det bli mycket värre, sen så behöver
hon lite sällskap eftersom att hennes
föräldrar är bortresta". "Självklart kan jag
det jag ska bara ringa mamma och säga
det".

När läkaren hade gått så viskade Peder
till Leanna om han kunde få chans på
henne, och Leanna svarade såklart ja
eftersom att hon letade efter en pojkvän.
Senare på kvällen så gipsades Leanna
och medan så satt Peder på rummet och
tänkte på vilka känslor han hade. Dom
var väldigt glada men en känsla var
orolig efter händelsen. Sex veckor efter
att Leanna hade gipsats så var hon bra.
Leanna och Peder träffades varje helg
och då gick dom på disco eller gick på
restaurang. När dom satt där på
restaurangen eller gick på discot så var
dom så lyckliga, Leanna har aldrig varit
så lycklig innan. När dom var på discot
dansade dom med varandra hela kvällen
och sen så tog dom en drink eller bara
satte sig vid en av sofforna bredvid
dansgolvet och pratade.

