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Henning Mankellskolan. Onsdag, klockan är 8:53.
Varken soligt eller molnigt. Varken varmt eller kallt.
Klass 6 B.
Fatima är den allra första i Mosaikgänget som ser
lärarvikarien.
– Titta, där kommer vikarien! skriker hon. Nej!
Hon och de andra tjejerna sitter och spelar kort.
De sitter just bredvid fönstret när den svartklädda
tanten dyker upp på gården.
Fatima skriker ”nej” därför att hon håller på att
vinna, och nu måste de sluta spela. Taskigt för henne.
Nina, Carola och Binta blir förstås mycket glada.
Mosaikgänget består av de här tjejerna plus två
lika glada killar: Gustav och Felipe. De kallar sig så
för de har föräldrar från hela världen och därför ser
olika ut. Men tillsammans är de en fin, färgglad och
sammansatt mosaik.
– Ursäkta, ursäkta! är det första vikarien säger när
hon kommer in i klassrummet. Jag råkade missa
bussen. Och sedan gick jag vilse här ute i bostadsområdet. Er skola ligger faktiskt lite avsides.
Vad menar hon med avsides? tänker Fatima. Skolan
ligger ju bara hundra meter hemifrån.
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– Vad heter du? frågar Binta direkt.
Hon lyckas alltid med att kasta fram denna fråga
före någon annan.
– Jag?
– Ja, du! pressar Binta. Vem annars? Alla de andra
här vet jag vad de heter.
– Mitt namn är Claudia Rimbombante, säger
vikarien och harklar sig lite. Jag ska ta hand om er i
stället för er vanliga lärare som är sjuk.
– Hon är alltid sjuk, informerar Gustav likgiltigt.
– Är hon? frågar fröken Claudia. Varför då? Är ni
inte snälla mot henne kanske?
– Jodå, säger Fatima. Men en av våra klasskamrater
hamnade ju förra veckan på sjukhuset. Det är kanske
därför. Vår lärare Margareta är säkert ledsen.
– Men varför hamnade er klasskamrat på sjukhuset?
undrar fröken Claudia. Vet ni det?
– Inget officiellt, förklarar Fatima. Rektorn sa bara
att hon mår dåligt. Men vi alla tror att det är därför
att hon hälsade på gubben.
– Gubben? Och vem är det?
– En gubbe som bor
bakom kyrkogården. Han
bor ensam i ett svart hus,
med en svart katt, en
svart orm och tusen andra
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svarta djur som enda sällskap. Han är alltid naken.
Eller åtminstone har han aldrig skjorta på sig, vad
man kan se genom fönstret. Och han gillar att fotografera tjejer med sin feta kamera. Somliga menar att
han är en vampyr, och andra säger att han äter bajs.
– Uh, vad äckligt! säger fröken Claudia. Men ni
bara tror på det där, eller hur? Har du själv varit hos
honom?
– Nej, tack, säger Fatima med darr på rösten.
Aldrig i livet!
– Har någon av er varit hos … gubben? frågar
vikarien nu hela gruppen.
Carola och Nina sneglar på varandra. När lärarens
blick faller på dem, som ljuset från en strålkastare,
tittar de upp.
– Nej, säger Nina allvarligt.
– Nej, repeterar Carola. Never in my life.
Claudia Rimbombante tittar nyfiket på sina tillfälliga elever. De ser trevliga ut, tycker hon. Själv är
hon en medelålders tant. Tjugofem bast ungefär. Hon
klär sig i svart från topp till tå: svartfärgat hår, svart
blus, svart långkjol och svarta Dr Martensstövlar.
Även läppar och naglar har hon målat svarta. När
man ser henne tänker man direkt på en korp.
Men nu måste hon börja med lektionen. Det är
därför hon är här, eller?
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– Vilket ämne tycker ni bäst om? frågar hon.
– Inget! provocerar Gustav.
Han säger det inte så högt, men alla hör i alla fall
och börjar skratta.
– Vad heter du? frågar Rimbombante.
– Jag?
– Ja, du! Vem annars? Alla de andra här vet jag inte
vad de heter.
– Gustav, mumlar Gustav.
– Gustav, repeterar lärarvikarien. Jag uppskattar
verkligen din ärlighet. Om alla vore som du skulle
vår värld vara befriad från hycklare.
Vilken överraskning! Gustav känner sig uppskattad
för första gången på länge. För han får aldrig några
komplimanger hemma, och i skolan enbart när han
spelar bandy. Det går inte att ta miste på hans leende.
– Finns det andra lika ärliga som Gustav här? frågar
fröken Claudia modigt. Gärna någon som tycker om
något ämne …
Nina och Carola stirrar i sina block. Om Nina
skulle få frågan direkt ställd till sig tänker hon svara
”gymnastik”. Är det däremot Carola som blir tvungen
att svara tänker hon säga ”religion” eller ”engelska”.
Men det bästa är att undvika ögonkontakt med
läraren och på detta sätt bli nästan osynlig.
– Jag tycker om alla ämnen, säger Fatima, förstås.
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– Hon är en plugghäst, informerar Gustav. Oh,
förlåt! En riktig plugghäst, menar jag.
– Och du, Binta? frågar vikarien vidare. Vilket
ämne gillar du?
– Jag gillar samhälls … Men vänta, bromsar Binta.
Hur visste du vad jag heter?
Claudia Rimbombante harklar sig igen och tar sig
lite nervöst på Halsbandet. Först nu lägger alla märke
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till att hon har ett jättemärkligt halsband. Det är en
upp- och nervänd femsidig stjärna.
– Vad är det där? frågar Nina och pekar på halsbandet.
– Det här är en symbol, säger fröken Claudia.
– Symbol för vad? pressar Fatima.
Hon nöjer sig aldrig med halva svaren. Gustav har
rätt: hon är en riktig plugghäst.
– För kunskap, svarar Claudia Rimbombante bestämt. Någon gång ska jag förklara mer om detta om
ni vill. Jag lovar. Men nu måste vi sätta igång lektionen innan rektorn kommer och ber mig återvända
hem. Det var historia vi skulle ha, eller hur?
– Oh, suckar Felipe superteatraliskt. Andra världskriget!
– Vadå? frågar fröken Claudia intresserat. Håller ni
på med Andra världskriget? Hitler och sånt? Vill ni
lära er mer om det kanske?
– Verkligen inte! svarar Felipe och suckar igen.
Vad han menar är att Margareta redan har tjatat
alldeles för mycket om detta gamla krig. Dessutom
finns det miljoner böcker och filmer om ämnet.
Nazisterna, koncentrationslägren, de allierade …
Vem kan inte det?
– Det finns många andra krig att prata om, förklarar han snyggt. Varför måste vi fastna just i Andra
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världskriget? Nu finns det ett i Syrien och i Palestina
och ett annat i Afghanistan, till exempel. Och vill man
ändå gå lite tillbaka i tiden kan man kolla på vad som
hände vid slutet av 1900-talet i före detta Jugoslavien
eller i Centralamerika eller i något afrikanskt land.
Det finns jättemycket att lära sig.
– Är någon av dina föräldrar födda i ett annat land
än Sverige? undrar vikarien.
– Chile, svarar han.
– Chile? Vad roligt. Jag har träffat många chilenare
genom åren, och även barn till chilenare. Men du är
väl född här, eller hur? Jag menar … du talar ju utan
brytning.
– Jag föddes i Chile, drar Felipe sin story igen, fast
denna gång i kortversion. Det har mamma berättat.
”Vid foten av Anderna.” Själv kommer jag inte ihåg.
Men det kvittar. Någonstans måste man födas.
– Har du varit där någon mer gång, sen du föddes?
– Bara på internet. Jag har rest i datorn genom
hela Chile många gånger, och sett många platser och
träffat mycket folk. Och jag har även rest i tiden och
lärt mig en hel del historia. Man kan hitta mycket
information där.
– Och vad läser du mest om?
– Indianerna, lägger sig Gustav i. De obesegrade
mapucheindianerna.
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– Just det, tar Felipe över. Jag brukar läsa om
mapuchefolket, som bor i södra Chile. De besegrades aldrig av spanjorerna. Men nu har de det ganska
taskigt, faktiskt. De är diskriminerade i sitt eget land.
Hoppas att de reser sig snart, såsom de gjorde mot
spanjorerna för 500 år sen.
– Du kan en hel del, måste jag säga, berömmer
Claudia Rimbombante honom. Tittar du mycket på
internet över huvud taget?
– Söker, säger han. Jag kör inte den passiva stilen.
– Söker då. Söker du mycket på internet?
– Japp.
– Vad söker du?
– Mest om Chile, och så musik och filmer.
– Hamnar du ibland på konstiga sidor? snokar
Rimbombante. Du vet, det finns vissa sidor som
minderåriga inte bör titta på …
– Porr, menar du, säger Nina.
– Bland annat.
– Porr är lätt att hitta, menar Felipe. Det finns
hur mycket som helst. Men jag letar inte sånt. Jag är
intresserad av politik och samhälle, dagens samhälle.
– Där ser man, säger Rimbombante med ett leende.
Här har vi alltså en kille som är intresserad av det
som händer just nu i världen, och inte så mycket av
det som hände för länge sen. Det gillar jag. Tummen
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upp. Han tänker minsann inte vänta tills han är
pensionär för att läsa i en tråkig historiebok om det
som händer nu i Chile, Afghanistan och Palestina.
Han vill förstå dagens värld. Eller hur, Felipe?
Binta gapar stort och tittar på lärarvikarien. Hur i
hela världen kan hon veta att Felipe heter Felipe? Det
är mycket märkligt, tycker hon.
– Kan du gissa vad hon ser ut som? viskar Fatima
just då i Bintas öra.
Tjejerna vänder sig mot varandra. Ansiktena hamnar så nära att de bara kan titta på varandras ögon.
Bintas är kolsvarta, Fatimas jordbrunna.
– En häxa! säger de samtidigt.
Claudia Rimbombante tittar blixtsnabbt på dem.
Men det är en diskret och hastig blick. Inte arg. Det
syns att hon inte menar ”tyst med er!” Det är en
typisk jag-vet-att-ni-vet-blick. Hon kanske menar att
de ska behålla hemligheten för sig själva, att hon är
en häxa. Och det gör de.
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M

osaikgänget går i 6:an i förorten
Tulipangården. I området finns
även en hotfull figur, den stinkande

gubben som ungdomarna kallar honom – en
langare som tycker om att fotografera barn.
Den nya svartklädda lärarvikarien Claudia
Rimbombante håller märkliga lektioner, som
får eleverna att börja tänka på ett nytt sätt.
En dag på Fatimas födelsedagsfest händer det
något så allvarligt att alla måste rusa ut. Nina
har försvunnit. Binta, Fatima, Carola, Gustav
och Felipe dras in i en farlig situation som de
måste lösa tillsammans ...
Mosaikgänget och den stinkande gubben är

en engagerande berättelse som utspelar sig i
dagens Sverige. Den är tänkt för läsare mellan
10–13 år. Oscar Garcia har tidigare publicerat
barnboken Sisa – kichwaflickan från Amazonas samt flera böcker och noveller för vuxna.
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