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Eh...



En gang ble jeg 
veldig, veldig redd. Jeg også. Jeg også.



Jeg også.
Kjemperedd.



k…k…kvekkIkke jeg. Jeg 
er aldri redd.



Jeg liker ikke å 
snakke om det.



Jeg lurer på hva som 
skremte deg.



Vinden. Den var 
så sterk. Den 

ødela huset mitt. 
Lekene mine 
gikk i stykker. 
Nøttene trillet 
ooveralt. Alt ristet.

Jeg så at noen ble 
skadet.

..kv..vekk



Noen jeg er 
glad i dro sin 
vei. Jeg liker 
ikke når noen 
drar. Det 
skjer ofte.  

Noen kranglet veldig.
Jeg gjemte meg, men 
de fortsatte å 
krangle. De fortsatte 
og fortsatte.



Noen begynte å 
rope. Ingen ville  
  ha meg der. Jeg 
ble redd og da 

pleier jeg å sprute 
noe som stinker. De 
rropte mer og jeg 
sprutet mer.

Jeg husker ikke hva som 
skjedde, men det var fælt. 
Jeg er redd for at fæle 
ting kan skje igjen.



Noen var slem mot meg, men ingen 
skal noensinne gjøre meg noe vondt 
igjen. Jeg kan bite og jeg kan knurre!

GRRRRR!



VOFF!!

 VOFF!!

VOFF!!

Hold opp! 
Jeg liker 
ikke at du 
gjør det. VOFF!!

VOFF!!
VOFF!!

Han bråker 
sånn.

Du skremmer meg.

kv...kv...



Hei, hvorfor 
gjorde du det? Vær så snill, 

ikke dra!

Hjertet mitt 
slår så fort at 
jeg vil løpe.

Gå vekk, ellers 
gjør jeg det igjen.



Hei, hvor er 
skilpadde? Jeg må bare 

løpe. Jeg må 
hjem og finne 
familien min. 



Snille 
skilpadde, 
ikke dra!

La meg være i fred.
Jeg har vondt i magen.

Jeg må på do.
kkk..kv...

   Jeg liker ikke det Hund 
    gjorde. Han bjeffet og 
      knurret og løp rundt 
     og bråkte. Det er 
    veldig skummelt og 
   jeg liker det ikke.
 J Jeg liker ikke når 
fæle ting skjer. Jeg 
liker det ikke i det 
hele tatt.



Går det bra? Grrr...rr?

Jeg liker ikke dette.





Du lukter greit.



Du bråkte veldig. Jeg har så 
følsomme ører.



Eller bite.

Ja, men kanskje jeg 
glemmer meg igjen.



Redd

Trist

Sint Frustrert

Flau

Skamfull



Jeg tenker på hva 
mammaen min pleier 
å si. Hun sier vi bør 
dele følelsene våre og 
snakke om hva som 
gjør oss redde. 

...og noen ganger 
snakker jeg for mye.

Jeg gjemmer meg...
         ...og får vondt i magen. .

Ja, og noen ganger 
spiser jeg. Nøtter  
gjør at jeg føler meg 
 bedre...

   Ja, og jeg 
   sover ikke 
   så godt. 

Jeg mister stemmen og alt jeg kan 
  si er kvekk, kvekk. Jeg vil si mer.
    Jeg vil rope og fortelle hvor redd 
       jeg er, men alt som kommer ut 
        er kvekk.

Jeg hopper  
  og løper  
 fort

...og noen ganger 
slår jeg meg.



Jeg blir en 
skikkelig 
stinkbombe.

Jeg finner 
 noen jeg kan klemme. 
Noen liker ikke at 
jeg gjør det.

Jeg later som jeg ikke er 
her, men etter en stund 

så er det som jeg 
faktisk er borte. Det 
føles virkelig som at jeg 
ikke er her, og jeg vet 
ikke hvor jeg er. 



Jeg liker 
ikke å 
snakke 
om det.

Jeg knurrer 
og bjeffer.
Når jeg gjør 
det, så er det 
ingen som 
plager meg.



Nesten hele 
tiden.

Mm, jo.







Jeg blir rolig 
av musikk.

Jeg liker 
fortsatt å løpe, 
men jeg har 
også funnet et 
trygt sted der jeg 
kan være rolig og kose meg. 

Jeg snakket med 
mamma, og hun sa 
at hun var veldig lei 
seg for at noen 
skremte meg. 

Jeg vil passe på at 
du er trygg og 
at ingen gjør 
deg noe 

vondt igjen.Dette får meg 
til å føle meg 
mye bedre.



Jeg kaster ball med vennene mine og 
da føler jeg meg bra.

Min pappa sa at fæle ting 
vanligvis ikke skjer, og det 
får meg til å føle meg bedre. 

ahhh...phuuuu

Jeg lærte meg hvordan man  
 puster. Når jeg blir redd, så 
  følger jeg med på hvordan 
    luften går inn og ut av 
     kroppen, og det hjelper 
       meg å bli rolig.



Jeg har lært 
at selv om 
mennesker 
noen ganger 
blir borte, 
finnes det 
mmennesker 
jeg bryr 
meg om 
som alltid 
kommer tilbake. 

Jeg lærte at jeg egentlig er et 
kult stinkdyr og ikke en liten 
stinkbombe, og jeg har venner 
som bryr seg om meg og vil være 

sammen med meg. 

Jeg 
lærte at 
det finnes 
mennesker 
jeg kan 
stole på.



Og jeg har lært meg at det er bra å snakke 
om ting... ...noen ganger. 



Takk! For mer informasjon se


