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KAPITEL 1

Karim, Holly och Wille bygger en koja. 
Egentligen mest Holly och Wille.  
Karim vågar inte klättra upp i trädet. 



De har jobbat med kojan varje dag.  
Nu är det bara taket kvar. 



8

Karim vet hur det känns att vara  
där uppe. Att titta ner mot marken.  
 
Då suger det i magen och svartnar  
för ögonen.
 
Han blir som förstenad.  
Kan inte klättra ner igen.



9

Holly spikar på kojans tak.  
Brädorna vickar.  
 
Det ser farligt ut, tänker Karim.  
Tänk om hon tappar balansen.



10

– Vi behöver mer 
spik, ropar Holly.

Karim har gjort en hiss.  
Han lägger spikarna i korgen. 

Holly drar i repet och då 
hissas korgen upp.



11

– Du har så bra idéer, 
Karim! Utan dig hade 
det inte blivit någon 
koja! ropar Holly.

Och du är så 
himla modig, 
tänker Karim.



12

Holly spikar vidare på taket.  
Men brädorna lossnar.

– Vi måste skaffa längre 
spikar, säger Wille.



Kompisarna tar en paus.
De tittar på utsikten.
 
Hoppas de inte vill att jag ska 
klättra upp, tänker Karim.



14

– Jag kan se ditt hus, 
Karim! Kom upp! 
hojtar Wille.

– Nej, jag har 
bråttom hem. 
Hej då!



15

– Vänta, Karim!  
Vill du följa med till 
Liseberg imorgon? 
ropar Holly.

Karim låtsas att han 
inte hör. 

Han går hemåt med 
långsamma steg.

Bråttom har han 
egentligen inte. 



16

Det är en unge, kanske ett halvår 
gammal, gissar Karim.

Kattens snälla, gröna ögon tittar 
på Karim. Ser rakt in i honom. 

Vid korsningen sitter en liten katt.  
Den har suttit där varje gång Karim  
gått hem från kojan.



17

Karim lockar på katten.  
Den kommer fram och stryker  
sig mot hans ben. 

Karim kliar den under hakan och 
smeker pälsen.
 
Katten blundar och spinner högt.  
Karim vet hur katter vill bli klappade. 



18

Åh, vad han längtar efter sin egen katt – 
Nino. Han blev kvar hos mormor i Syrien. 

Det gick inte att ta med honom på den 
långa resan hit.



KAPITEL 2

Karim fick Nino när han fyllde fyra år. 
Den bästa present han någonsin fått. 
Nino sov i Karims säng varje natt. 


