
Sko� på väge�...
De� 1

E� morgo� vaknad� Marin� � pani�. Ho� had� dröm� e� mardrö� o� e� sk� på e�
vä�. De� läskig� var at� sko� tillhörd� henne� bror Marcu� oc� at� broder� had�
döt� � e� bilolyck� när ha� åkt� di� me� han� kompisar. So� tur v� var de� bar� e�
mardrö� tänkt� ho�. Mardrömmar blir int� til� verklighe�. Eller?...

Ho� gic� ner oc� å� fruk��. Henne� mamm� oc� papp� var reda� vakn� oc� had�
reda� gjor� fruk��. Så Marin� slapp at� plock� fra� all�. När ho� var klar gic�
ho� upp på sit� ru� ige� oc� bytt� o�, e�er de� packad� ho� si� ba� väsk�. För ho�
oc� henne� famil� skull� til� strande� me� någr� familjevänner oc� barnen�
kompisar. E� stun� senar� när ho� var klar så klädd� ho� på si� lillasyster Molli�
oc� gic� ner ige�. Någr� minuter senar� gic� familje� Stenber� ner til� bile� oc�
hoppad� i�. De� had� packa� bile� dage� inna�. När all� had� tagi� på si� bälte�
åkt� d� ivä� mo� strande�.

När familje� had� kommi� ungefär halvväg� så ko� de� på at� de� had� glöm�
Marina� oc� Marcu� kompisar inn� � sta�. Me� de� gjord� ingentin� för at� de� var
ändå lit� tidig�.

Plötslig� så ko� de� e� lastbi� u� frå� e� grusvä�. Lastbile� körd� rät� i� � dera� bi�
oc� nästa� all� � familje� omko� � bilolycka�. De� end� so� blev kvar på platse�
var e� sk�, mirakulös� överlevd� Marin�. Me� ho� hamnad� � e� rullsto�. Marin�
fic� b� h� si� m�ter oc� henne� famil� till� ho� var myndi�.

E�er bilolycka� så mår Marin� jättedålig� av at� åk� bi�. Sko� ligger kvar där ä�.
Sko� so� tillhörd� Marcu� Stenber�.

E� morgo� när Sar� oc� henne� samb� skull� åk� til� jus� de� badplatse� so�
Marin� oc� henne� famil� var på vä� til�. Då preci� där bilolycka� had� hän� lå�
sko� kvar på �ak� samm� ställ�.  Sar� s� at� ho� skull� t� bil� på sko�. Bilde�
hamnad� � tidninge� oc� Marin� so� då var 82 år gamma� så� de� oc� börjad�



gråt� inn� på ålderdomshemme�. Personale� undrad� varför ho� had� börjad�
gråt� när ho� läst� artikel� o� “E� sk� på väge�”.

- De� var där so� bi� olycka� händ�. Där mi� famil� omko�, Svarad� Marin�
sny�and� oc� lit� krasslig�.

- Så de� sko� so� ligger på väge� där på bilde� � Artikel� är di�…storebror�!
Frågar e� ur personale�.

- J..� de� ä...r d�..�. De� var de� sist� so� Marin� s�.
- MARINA!!!! Va� händer. Hallå Marin�? de� var försen� de� gic� int� at�

rädd� Marin�. Ho� var dö�.

De� 2

E� vacker morgo� så skull� Sar� oc� henne� samb� Axe� til� e� badplat� för at�
camp�, me� någr� vänner. De� skull� bad� oc� grill�. Sar� oc� Axe� had� reda�
packa� bile� oc� skull� hopp� i� � bile�. Do� hoppad� i� � bile� oc� åkt� � vä�.

De� had� preci� sväng� i� på väge� so� ledd� til� badplatse�. Då så ko� d� på at�
de� had� glöm� t� me� si� täl� oc� sovsäckarn�, d� skull� nämlige� sov� på
campinge� so� ligger vi� badplatse�. De� vänd� bile� vi� e� vändplat� oc� åkt�
för at� hämt� grejern�. De� hämtad� grejern� oc� åkt� seda� tillbak� til�
badplatse�/campinge�.

När do� var på vä� til� badplatse� fic� d� sy� på e� sk� so� lå� på väge�. Sar�
hoppad� ur bile� oc� to� e� bil� av de�. E�er ho� had� tagi� bilde� hoppad� ho� i�
ige� oc� d� åkt� vidar�.

Klocka� had� blivi� 08:36 oc� d� var framm�. E�er 10 minuter så ko� dera�
kompisar. Sar� had� starta� grille� oc� Axe� sat� ihop tälte�. Dera� vänner börjad�
pack� upp oc� all� hjälpt� varandr� at� sätt� ihop tälte�. E�er et� ta� så var Sar�
klar me� grillninge� oc� de� å�.
När d� var klar� bestämd� d� si� för at� gå u� � skoge� för at� plock� lit� bär.



Plötslig�! Hör de� et� skot� frå� et� gevär. All� blir livrädd�. Sar� springer u� på
väge�, ho� får sy� på sko� ige�. Sar� so� jobbar so� journalis� får e� id� oc�
springer tillbak� til� badplatse�/campinge�.
När ho� äntlige� ko� fra� til� campinge� ige� så to� ho� fra� si� dator oc�
börjad� skriv� e� artike� o� sko�. Ho� visst� at� de� had� sket� e� olyck� på de�
väge�. Ho� visst� också at� de� end� so� fann� kvar vi� platse� var e� sk�. Sar�
skrev o� olycka� oc� o� Marin� so� på et� mirakulös� sät� had� överlev� olycka�.
Sar� skickad� artikel� til� henne� chef oc� de� publicerade� � tidninge�. 66 år e�er
bilolycka� så hamnad� de� äntlige� e� artike� � tidninge� o� olycka� so� skedd�
på lingonstige�.

Sar� s� til� Axe� oc� henne� kompisar at� ho� int� vill� sov� � tälte�. För ho� klarar
int� av at� sov� på hård� madrasser. De� s� at� ho� oc� Axe� ka� åk� he� oc� så
ka� d� komm� tillbak� dage� e�er.

All� hjälpt� Sar� oc� Axe� at� pack� ihop dera� saker. 15 minuter senar� så var
dera� bi� �llpacka�. Sar� oc� Axe� kramad� o� dera� kompisar, oc� hoppad� i� �
bile�.

När had�  kommi� fra� til� ställe� där sko� lå� ko� de� plötslig� e� stor äl� u�
springand� på väge�, Sar� han� int� broms� så d� krockad� me� älge� bile�
rullad� ner � dike�. E� förbipasserand� turistbus� bevittnad� olycka� oc� ringd�
räddningstjänste�.

När räddningstjänste� had� fåt� ur Sar� ur bile� oc� lag� upp henn� på e� bår, så
märker de� int� at� henne� en� sk� ramlad� av. Sar� oc� Axe� förde� � ilfar� me�
ambulan� i� til� sjukhuse�. Båd� do� på sjukhuse� et� par timmar e�er olycka�.
Sara� chef skrev seda� e� fortsättnin� av “E� sk� på väge�”. Alltså ha� l� til�
olycka� so� dödad� Axe� oc� Sar� oc� ändrad� rubrike�. Rubrike� blev iställe�
“Skorn� på väge�” iställe� för “E� sk� på väge�”. E�erso� at� de� var två skor där.



De� 3

E� kväl� vi� ungefär 21.30 var 2 jägar� ut� me� dera� jaktla� oc� skö� äl� � skoge�
intil� badplatse�. De� en� jägare� had� me� si� han� so�. D� had� gåt� e� br� bi� i�
� skoge� til� platse� där d� skull� stå.

E� stun� senar� hörd� d� et� skot� frå� et� gevär, oc� frå� ingenstan� ko� e� äl�
springand� emo� de�. D� båd� jägarn� oc� sone� spran� å� varsit� hål� oc� älge�
spran� ivä�.

De� en� jägare� märkt� int� at� ha� ko� u� på väge�. E� bi� ko� åkand� på väge�.
Förare� han� int� at� reager� oc� körd� på jägare�. Jägare� tappad� si� en� sk�
so� ha� had� � han� väsk�.

När stad� tidning� chefe� ko� til� platse�,  fic� ha� s� at� de� var �ak� samm� plat�
där olyckorn� so� dödad� Sar�, Axe� oc� Marina� famil� had� sket�. �dning�
chefe� skrev o� all� tr� olyckorn� oc� rubrike� blev “Skorna� vä�”. Väge� döpte�
o� til� olyck� väge�. Ing� människor eller djur är vi� eller på väge� längr�.


