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Eh...



En gång blev 
jag väldigt, 
väldigt rädd.

Jag också.
Jag också.



Jag också.
Jätterädd.



k…k…koackInte jag. Jag 
är aldrig rädd.



Jag gillar inte att 
prata om det.





Vinden. Den lät 
så högt. Den 
förstörde 

mitt hus. Mina 
leksaker gick 

sönder. Nötterna 
flög omkring.
Hela stället Hela stället 
skakade.

Jag såg någon 
som blev skadad.

…ko…ack



Någon jag 
älskar 

försvann.
Jag tycker inte 

om när folk 
försvinner. 
Det händer Det händer 

ofta.

Några bråkade. Jag 
gömde mig, men de 
fortsatte att bråka.
De bråkade och 
bråkade.



Några började 
skrika. Ingen ville 
ha mig där. Jag 

blev rädd och då 
brukar jag spruta 
något som stinker. 
De skrek mer och 
jag sprutade mer.jag sprutade mer.

Jag kommer inte ihåg 
vad som hände, men 
det var läskigt.
Jag är rädd för att 
läskiga saker ska 
hända igen.



Någon gjorde mig illa, men ingen 
får någonsin göra mig illa igen. 
Jag kan bita, och jag kan morra!

GRRRRR!



VOV!!
 VOV!!

VOV!!

Sluta. 
Jag 
tycker 
inte om 
när du 
gör så  
 där.

VOV!!
VOV!!

VOV!!

Han skäller 
så högt.

Du skrämmer mig.

kkk…kkk...



Usch, varför 
gjorde du så där?

Snälla, gå 
inte.

Mitt hjärta 
slår så 
snabbt att 
jag vill 
springa.

Stick, 
annars gör 
jag det igen.



Hallå! Var är 
Sköldpadda?Jag behöver 

springa. Jag 
behöver gå hem 

till min familj.



Snälla 
Sköldpadda, 
gå inte.

Lämna mig ifred.
Jag har ont i magen.

Jag behöver 
gå på toa.

kkk…koo...

  Jag gillar inte att Hund  
    skällde och morrade 
     och sprang omkring 
     och lät så högt! 
     Det är läskigt 
   och jag gillar det 
  inte. Jag gillar inte   inte. Jag gillar inte 
 när läskiga saker 
händer. Jag gillar 
det inte alls.



Hur mår du? Grrr...rr?

Jag gillar inte 
det här.





Du luktar okej.



Du lät väldigt högt.
Jag har känsliga öron.



Eller bitas.

Ja, men jag 
kanske glömmer.



Rädd

Ledsen

Arg Frustrerad

Generad

Skamsen



Jag tänker på vad 
min mamma brukar 
säga. Hon säger att 
vi ska berätta om 
våra känslor och 
prata om det som 
gör oss 
rädda.rädda.

… och ibland 
pratar jag för 
mycket.

Jag gömmer mig . . .
       . . . och får ont i magen.

Eh, och ibland 
äter jag. Nötter 
får mig att må 
bättre. . .

  Eh, och jag  
  sover inte så   
  bra.

Jag tappar rösten och allt jag får 
    fram är koack koack. Jag har 
     mer att säga. Jag vill skrika och 
      berätta hur rädd jag är, men allt 
        jag får fram är koack.

Jag hoppar 
och springer 
snabbt

...och ibland 
slår jag mig.



Jag blir 
en riktig 
stinkbomb.

Jag letar reda på 
nån att hålla fast 
i och krama. En 
del gillar inte när 

jag gör det.

Jag låtsas att jag 
inte är här, men 

efter en stund är 
det som att jag inte 
låtsas längre. Det 

känns verkligen som 
att jag inte är här. 



Jag tycker 
inte om att 
prata om 
det.

Jag 
morrar, 
och jag 
skäller.
När jag gör När jag gör 
det, är det 
ingen som 
stör mig.



Nästan 
hela tiden.

Mm, jo.







Jag blir lugn 
av musik.

Jag tycker 
fortfarande om 
att springa, men 
jag har också 
hittat en trygg 
plats där jag kan känna mig plats där jag kan känna mig 
lugn och där jag kan gosa.

Jag pratade med min 
mamma, och hon sa att 
hon var väldigt ledsen 
för att någon har 
gjort mig illa.

Jag ska se till att 
du är trygg och 

att ingen någonsin 
gör dig illa igen.

Det får mig
att må
mycket
bättre.



Jag spelar vattenboll med mina kompisar och 
det får mig att må så bra.

Min pappa sa att läskiga saker
inte händer så ofta, och det får
mig att må bättre.

ahhh...phuuuu

Jag har lärt mig hur man 
   andas. När jag blir rädd
     tänker jag på hur luften 
       går in och ut ur min 
          kropp och det hjälper 
              mig att bli lugn.



Jag har lärt 
mig att även 
om människor 
försvinner 
ibland så finns 
det också 
människor människor 
som jag älskar 
som alltid 
kommer tillbaka.

Jag har lärt mig att jag är en 
riktigt cool skunk och inte en 
liten stinkbomb, och jag har 

vänner som bryr sig om mig och 
vill vara med mig.

Jag har 
lärt mig att 
det finns 
människor 
som jag 

kan lita på.



Jag har lärt mig att det är bra att prata om 
saker . . . . . . ibland.



Tack! För mer information se


