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Elvaåriga Mira har startat en teater
klubb med några andra elever på 
Solbacka skolan. Nu ska de sätta  
upp sin första pjäs! De vill spela  
den kända pjäsen Romeo och Julia.  
Men två tjejer ska bli kära istället för 
en kille och en tjej. Pjäsen ska heta 
Ramona och Julia.

Men snart börjar allt gå fel. Kommer 
teater klubben att kunna spela upp 
sin pjäs?

Ramona och Julia är första delen 
i serien Teaterstjärnorna.

M
ia Kim
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Teaterklubben

Mira kände sig glad när hon gick in på 

skolgården, fastän det var mörkt och 

blött. I dag var det onsdag och det var 

den bästa skoldagen på hela veckan, 

för då hade 5B både idrott och slöjd. 

Och på eftermiddagarna repade Mira 

med teaterklubben. 

Inte för att de hade repat så mycket 

än. Mira, Alva och några elever till 

startade teaterklubben för fyra veckor 

sedan. Ingen lärare hade tid att hjälpa 

dem så de fick sköta allt själva. 
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Det gick inte så bra. De hade 

bestämt sig för att spela pjäsen Romeo 

och Julia, men hade inte börjat öva 

än. De kunde inte bestämma vem som 

skulle spela vilken roll.

Men det gjorde inget. Mira gillade 

ändå teaterklubben och onsdagar var 

bästa dagen. 

Tisdagar var värst, för då hade 

de musik. Musikläraren sjöng falskt 

och han blev alltid arg. Han brukade 

drämma händerna i pianot och skrika: 

– Nu får ni vara tysta! 

Sedan ville han att de skulle sjunga. 

Hur skulle de kunna sjunga om de 

skulle vara tysta? 

I går tjatade musikläraren på Miras 

kompis Nasim att han måste sjunga 
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högre. Det ville inte Nasim. Han gömde 

sig under sin mörka lugg. Sedan drog 

han stolen bakåt så att han hamnade 

långt från alla andra. 

Musikläraren sa att Nasim hade 

absolut gehör. 

– Det betyder att han kan sjunga och 

spela perfekt utan noter, förklarade han 

för klassen.

Nasim bara rodnade och sjöng ännu 

tystare efteråt.

Mira såg Alva springa mot henne på 

skolgården. Hennes hår var ljust som 

honung och fladdrade i vinden. Alva var 

Miras bästa kompis. Hon hade varit det 

ända sedan de var två år och började på 

förskolan samtidigt. Då hade de bråkat 

om en spade. Nu bråkade de aldrig. 
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– Mira, Mira! tjöt Alva. Vet du vad! 

Nasims storasyster Parvin vill hjälpa oss 

med vår pjäs. Och hon är dösnygg! Hon 

kommer till teaterklubben i dag!

Alvas kinder var rosiga och hennes 

ögon glittrade. 

– Vad bra, då kanske hon kan 

bestämma vem som ska spela Julia och 

vem som ska spela Romeo, sa Mira. 

– Hoppas det! Annars kommer Isolde 

bestämma att hon ska få spela Julia, 

suckade Alva. Och att snygg-Albin ska 

spela Romeo. 

– Ja, fastän snygg-Albin inte ens är med 

i teaterklubben! sa Mira och skrattade. 

Isolde får ju alltid som hon vill. 

Isolde gick i Miras klass. Det var hon 

som hade kommit på idén att starta en 
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teaterklubb. Och nu ville hon såklart 

ha huvudrollen i pjäsen och spela Julia. 

Men det ville Alva också. Och ingen ville 

spela Romeo.

Mira önskade att hon var mer som 

Isolde. Som vågade säga vad hon tyckte. 

Lärarna sa alltid till Mira att hon måste 

räcka upp handen mer på lektionerna. 

Egentligen var det ganska konstigt att 

Mira var med i teaterklubben. Hon som 

hatade att prata inför klassen. Hon ville 

helst sitta längst bak i klassrummet och 

inte synas. 

Men innerst inne längtade hon efter 

att få lysa som en stjärna. Precis som 

Isolde. Faktiskt skulle Mira också gärna 

vilja spela rollen som Julia. Hon hade till 

och med övat på replikerna. Men hon 
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drömde bara om det i smyg. Hon tänkte 

inte försöka få rollen, för hon visste att 

det var viktigt för Alva.

Rastvakten ropade så högt att Mira 

ryckte till. Rasten var slut, men Alva 

stod stilla och log. Hon verkade tänka på 

något som hon tyckte om. Eller någon.

– Vi måste gå in nu, sa Mira.

Hon avskydde att komma för sent och 

fick alltid påminna Alva om tiden. 

Mira snubblade när de kom in i 

kapprummet. Det var som om hennes 

fötter alltid var i vägen för henne. Mira 

tog av sig mössan. Snön från mössan föll 

ner på golvet. Hon tittade sig i spegeln i 

kapprummet. Det mörkbruna håret stod 

ut åt alla håll. 
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Jag kommer aldrig bli lika snygg 

som Alva eller Isolde, tänkte hon. 

Hennes mamma sa jämt att Mira 

skulle vara stolt över att komma från 

Taiwan. Men Mira ville hellre ha ljust 

hår som Alva. Och blågröna ögon 

som Isolde. Dessutom ville Mira vara 

så där modig som Isolde var. En sådan 

som alla ville vara med. 
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