
Samia Tarawiah



Det här är Sara hon är 11 år 
och hon har en vän som heter 
Cecilia och dom är bästa 
kompisar.



En dag berättar Sara en 
hemlis för Cecilia.

En dag berättar Sara en 
hemlis för Cecilia.



Cecilia berättar hemlisen 
till en i klassen som heter 
Anna. hemlisen är att 
Sara blir glad när hon gör 
dåliga saker.



 Sara blir jätteledsen när hon hörde att Cecilia 
berättade hemlisen för Anna. Sara tänkte för sig 
själv- varför berättade Cecilia min hemlis för 
Anna? och Vad ska jag göra nu???!!! Sara springer 
hem, för att hon är jätteledsen och besviken 



Hon vill aldrig prata 
med Cecilia eller 
berätta hemlis för 
henne eller se hennes 
ansikte igen!!!  Sara 
tänkte för sig själv- jag 
kanske ska ge henne en 
chans …….Hon kanske 
trodde att man berättar 
en hemlis och sen 
berättar en annan till 
annan.???



Sara gick till skolan på 
morgonen när hon vaknade. 
hon tänkte för sig själv- vad ska 
jag berätta för Cecilia? då kom 
hon på att berätta viktiga saker 
om hemlisarna och hur man 
känner  sig när en vän berättar 
till annan vän tex- Cecilia 
berättade saras hemlis för 
Anna.



 Sara går till Cecilia 
och säger- Cecilia kan 
jag få prata med dig? 
Cecilia säger- varför? 
Då? vad är det? vad 
vill du säga? Sara 
säger med ledsen 
röst- lyssna noga jag 
hörde dig när du 
berättade hemlisen 
för Anna. då blev jag 
jätteledsen. men jag 
ger dig en 
chans……….. Cecilia 
säger- Förlåt……….



Sara förlåter 
Cecilia men vill säga en viktigt sak det är-Cecilia jag förlåter 

dig men du måste lova mig att aldrig göra om det igen och vänner? 
Cecilia säger glatt 

och ärligt- ärligt talat så lovar jag att aldrig göra om det igen. -ja vänner säger Cecilia till Sara. - till sist levde Sara och Cecilia lyckliga i 
alla sina dar. 

hjärta,hjärta, hjärta,hjärta,hjärta!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sara förlåter Cecilia men 
vill säga en viktigt sak 
det är-Cecilia jag förlåter 
dig men du måste lova 
mig att aldrig göra om 
det igen och vänner? 
Cecilia säger glatt och 
ärligt- ärligt talat så lovar 
jag att aldrig göra om 
det igen. -ja vänner 
säger Cecilia till Sara. - 
till sist levde Sara och 
Cecilia lyckliga i alla sina 
dar. hjärta,hjärta, 
hjärta,hjärta,hjärta!!!!!!!!!!
!!!!!!!



Samia Tarawiah 😘
😊😉



Cecilia och Sara är bästa kompisar men en dag 
berättar Sara en hemlis för Cecilia men Cecilia 
sviker Sara. Så Sara blir jätte ledsen till och med 
ville inte Sara se Cecilias ansikte igen eller 
berätta någon hemlis för Cecilia. Kommer dom 
bli kompisar igen? läs på! 

När du läser den här boken så ska du tänka efter 
tex-vad som var spännande med boken? Och 
hur du skulle känna dig om det hände med dig? 
Och om du var med det att en vän sviker dig när 
du berättade din hemlis för din vän?🤗

Ha så roligt när du läser 
denna bok😊




