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 Ali forteller om seg selv

For to år siden flyktet jeg fra krigen i Syria. Etter noen uker kom jeg 
til Norge. Det var godt å komme hit, men også vanskelig. I Syria var 
jeg ingeniør. I Syria hadde jeg familie og venner. I Norge var jeg bare 
flyktning. I Norge hadde jeg ingen.

Jeg bekymret meg for kona og barna i Syria og var trist og ensom. Det var 
vanskelig å finne arbeid, og jeg hadde lite penger. Men etter hvert fikk jeg 
venner. Jeg gikk på kurs og lærte norsk, og etter en stund fikk jeg jobb på 
en sjokoladefabrikk.

Etter et år kom Rana og barna til Norge. Endelig var vi sammen igjen! Det 
var en fantastisk følelse. Barna begynte i barnehage og på skolen. Rana 
gikk på norskkurs.

Nå jobber Rana på et sykehjem. Hun liker seg der. Vi har venner og et 
godt sted å bo. Vi har det bra, men jeg liker ikke å pakke sjokolade hele 
dagen. Jeg er egentlig ingeniør. Derfor søker jeg på andre jobber.
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 Jon møter Ali

Jon har mange venner, og en av dem heter Lisa. For tre år siden ødela Lisa 
ryggen i et uhell og lå lenge på sykehus. Nå sitter hun i rullestol. Hun trenger 
ikke mye hjelp. Hun er veldig selvstendig, og Jon er imponert over henne. En 
lørdag så Jon henne på kafeen «Antikvariatet». Hun satt ved et bord der og 
snakket med en mann. Jon kjente ikke mannen, men det var en ledig stol ved 
bordet.

Jon:      Hei, Lisa! Hyggelig å se deg! 
  Kan jeg sitte her?

Lisa:     Ja, gjerne. Hils på Ali! Vi er naboer.

Jon:          Hei, jeg heter Jon. Hyggelig å treffe deg.

Ali:         Hyggelig å treffe deg, også.

Lisa:         Jon er journalist.

Ali:         Så interessant! Jobber du i avisa her?

Jon:         Ja, av og til. Jeg er frilanser. Hva driver du med?

Ali:         Jeg jobber på en fabrikk.

Lisa:         I dag er han sjåfør. Han skal kjøre meg på trening. 
  Han og kona hans hjelper meg så mye.

Jon:          Du snakker godt norsk, men du er ikke norsk. Det kan jeg høre.

8.2
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Ali:         Nei, jeg kommer fra Syria.

Jon:         Jeg vet ikke så mye om Syria,    
  dessverre. Altfor lite.

Lisa:     Ha, ha, snart vet han mye! Han elsker  
  å treffe nye mennesker, og han er flink  
  til å spørre! Han er journalist, vet du.

Ali:  Bare spør, Jon!

Jon spurte Ali om livet i Syria og om familien. Ali 
likte å fortelle. Lisa hadde rett, Jon var flink til å 
spørre.
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 Lisa forteller om seg selv

Jeg heter Lisa. Ser du meg, eller ser du rullestolen min?

For to år siden var jeg ei vanlig jente på 24 år. Jeg hadde mange 
interesser, likte å trene og hadde mange venner. Jeg var elektriker i et 
byggefirma. Jeg hadde god lønn og sparte penger til å kjøpe en leilighet. 
Livet var godt. En dag var jeg på jobb i et bygg på fem etasjer. Jeg var 
uheldig og falt ned tre etasjer. Fallet ødela ryggen min.

Nå er jeg 26 år. Jeg er ei jente i en rullestol. Jeg kan ikke gå, men jeg kan 
svømme. Jeg har fremdeles mange interesser, liker å trene og har mange 
venner. Jeg er ikke elektriker lenger. Jeg jobber på et kontor. Lønna er grei, 
og jeg sparer fremdeles penger til en leilighet.

Ser du meg, eller ser du rullestolen min?
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 Lisa er forelsket

Lisa og Jon er gamle venner. De møtte hverandre på videregående skole. 
Det er lenge siden.

Lisa, Rana og Ali er naboer. Lisa flyttet inn i huset ved siden av for et år 
siden. Rana inviterte henne hjem for å hilse på Ali og barna. Rana var rolig 
og vennlig. Ali var morsom og snakket mye. Lisa likte dem godt. De hjalp 
henne ofte med praktiske ting, og snart ble de gode venner.

I dag sitter Lisa hjemme hos dem og drikker te.

Rana:  Var det hyggelig på Antikvariatet i går?

Lisa:    Ja, vi drakk kaffe og spiste kake og hadde det veldig hyggelig.  
  Vi satt og snakket med Jon, en gammel venn av meg.

Ali:       En fin fyr! Jeg liker ham. Lisa liker ham også. Det var tydelig!

Rana:        Å, ja?

Lisa:        Slutt, Ali! Han er bare en gammel venn.

Ali:        Ja, men han kan bli en fin kjæreste! Tror du ikke det?

Lisa:       Kan du ikke snakke om noe annet?

Ali:       Ha, ha, nå ble du rød, Lisa!

Rana:      Nå ble jeg nysgjerrig! Fortell om Jon! 
  Hvordan er han? Hva gjør han?

Lisa:      Jon er snill og glad i mennesker. Han er smart og sosial,
  dessuten er han nysgjerrig og en flink journalist. Alle liker   
  Jon.

Ali:       Du er også snill, sosial og intelligent, Lisa. 
  Dere kan bli et bra par!

Lisa:   Nei, Ali. Hvem vil ha en kjæreste i rullestol?

Lisa ser trist ut, og Rana og Ali ser på hverandre.

Rana:      Lisa, du har så mange, gode egenskaper! Du vil få en   
  kjæreste en dag, og det blir en heldig kjæreste!
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