
TTEERRAAPPIIHHUUNNDDEENN  LLUUDDDDEE  

  
  
  
JJaagg  hheetteerr  LLuuddddee  oocchh  äärr  eenn  BBoorrddeerr  CCoolllliiee  ssoomm  bblleevv  ttrree  åårr  ssoommmmaarreenn  22001144..  
MMiinn  mmaattttee,,  AAnneettttee,,  fföölljjeerr  mmeedd  mmiigg  nnäärr  jjaagg  jjoobbbbaarr  ssoomm  tteerraappiihhuunndd..  
  
JJaagg  bboorr  hhooss  mmiinn  mmaattttee  oocchh  hhuussssee  ii  eetttt  hhuuss  ppåå  llaannddeett  ii  NNoorrrraa  SSoorruunnddaa  oocchh  ddäärr  
bboorr  äävveenn  MMaallttee,,  ssoomm  äärr  eenn  KKrroommffoohhrrlläännddeerr  ssoomm  oocckkssåå  sskkaa  bbllii  tteerraappiihhuunndd..  
MMaallttee  äärr  bbaarraa  ååttttaa  mmåånnaaddeerr  ssåå  hhaann  hhaarr  lliittee  kkvvaarr  iinnnnaann  hhaann  ffåårr  bböörrjjaa  sskkoollaann  
ppåå  rriikkttiiggtt  mmeenn  iibbllaanndd  ffåårr  aahhnn  fföölljjaa  mmeedd  mmiigg  ssåå  aatttt  hhaann  kkaann  lläärraa  ssiigg  bbrraa  ssaakkeerr..  
VVii  hhaarr  ttvvåå  kkaatttteerr  oocckkssåå  ssoomm  äärr  rriikkttiiggtt  ffiinnaa  oocchh  jjaagg  ggiillllaarr  nnäärr  ddee  kkoommmmeerr  oocchh  
ssoovveerr  hhooss  mmiigg..  MMaallttee  ssoovveerr  oocckkssåå  hhooss  mmiigg  iibbllaanndd  mmeenn  hhaann  äärr  ffoorrttffaarraannddee  
ggaannsskkaa  vvaallppiigg  oocchh  kklluummppiigg  ssåå  ddeett  äärr  iinnttee  rriikkttiiggtt  lliikkaa  mmyyssiiggtt..  
  
IInnnnaann  mmaattttee  ffiicckk  mmiigg  jjoobbbbaaddee  hhoonn  mmåånnggaa  åårr  ssoomm  kkrriimmiinnaallvvåårrddaarree  oocchh  
hhjjäällppttee  ddee  ssoomm  bbeehhöövvddee  oocchh  vviillllee  ttaa  eemmoott  hhjjäällpp..  HHoonn  jjoobbbbaaddee  mmeedd  oolliikkaa  
bbeehhaannddlliinnggsspprrooggrraamm  ssoomm  hhaaddee  ssiinn  ggrruunndd  ii  kkooggnniittiivv  bbeetteeeennddeetteerraappii,,  bbååddee  
mmeedd  ggrruuppppeerr  oocchh  mmeedd  eennsskkiillddaa  ppeerrssoonneerr..  
  
MMiinn  lliillllmmaattttee  hhaarr  ddiiaaggnnoosseerrnnaa  AAttyyppiisskk  aauuttiissmm  oocchh  eemmoottiioonneellll  
ppeerrssoonnlliigghheettssssttöörrnniinngg  oocchh  hhoonn  hhaarr  hhaafftt  ddeett  vväällddiiggtt  jjoobbbbiiggtt  uunnddeerr  ssiinn  uuppppvvääxxtt  
mmeenn  nnååggoott  hhäännddee  nnäärr  jjaagg  kkoomm..    
LLiillllmmaattttee  äällsskkaarr  mmiigg  mmaassssoorr  oocchh  hhoonn  kkuunnddee  ssiittttaa  oocchh  mmyyssaa  mmeedd  mmiigg  llåånnggaa  
ssttuunnddeerr..  NNäärr  hhoonn  kkllaappppaaddee  mmiigg  llaa  jjaagg  hhuuvvuuddeett  ppåå  hheennnneess  bbeenn  oocchh  iibbllaanndd  
ssllaappppnnaaddee  vvii  aavv  ssåå  mmyycckkeett  aatttt  vvii  ssoommnnaaddee..  RRiikkttiiggaa  mmyyssssttuunnddeerr!!  
MMaattttee  hhaarr  pprraattaatt  oomm  nnååggoott  ssoomm  hheetteerr  ooxxyyttoocciinn  mmeenn  jjaagg  vveett  iinnttee  vvaadd  ddeett  äärr..  
JJaagg  ggiillllaarr  aatttt  bbllii  kkllaappppaadd  oocchh  jjaagg  ggiillllaarr  aatttt  lliiggggaa  oocchh  mmyyssaa..  
  
MMaattttee  ssåågg  vvaadd  ssoomm  hhäännddee  oocchh  ttyycckkttee  aatttt  vvii  sskkuullllee  ggåå  eenn  uuttbbiillddnniinngg..  SSkkoollaann  
vvaarr  ttooppppeenn!!  JJaagg  ttrrääffffaaddee  mmaassssoorr  mmeedd  hhuunnddkkoommppiissaarr  ssoomm  oocckkssåå  ttyycckkttee  oomm  aatttt  
mmyyssaa  oocchh  ggöörraa  sskkoojjiiggaa  ttrriixx  oocchh  sseenn  ffiicckk  jjaagg  ggöörraa  pprraakkttiikk..  



  
UUnnddeerr  vvåårreenn  22001144  pprraakkttiisseerraaddee  jjaagg  ppåå  eenn  ssjjuukkvvåårrddssaavvddeellnniinngg  fföörr  mmäännnniisskkoorr  
ssoomm  ssnnaarrtt  sskkuullllee  vvaannddrraa  öövveerr  rreeggnnbbååggssbbrroonn..    
VVaarrjjee  ggåånngg  jjaagg  kkoomm  ddiitt  ssåå  kkiikkaaddee  jjaagg  iinn  ii  rruummmmeenn  fföörr  aatttt  ssee  oomm  ddeenn  ssoomm  llåågg  
ddäärr  vvaarr  vvaakkeenn..  MMåånnggaa  ggåånnggeerr  ssoovv  ddee  mmeenn  nnäärr  ddee  vvaarr  vvaakknnaa  ssåå  kkuunnddee  jjaagg  
kkrryyppaa  uupppp  ii  ssäännggeenn  iibbllaanndd  oocchh  mmyyssaa  eenn  ssttuunndd..  IIbbllaanndd  llaa  jjaagg  mmiigg  ppåå  ggoollvveett  
nneeddaannfföörr  oocchh  bbaarraa  vvaarr  eenn  ssttuunndd  ii  ssttiillllhheetteenn..    
JJaagg  ttrrääffffaaddee  ggaannsskkaa  mmåånnggaa  bbaarrnn  nnäärr  jjaagg  vvaarr  ppåå  pprraakkttiikkeenn..  EEnn  ddeell  vvaarr  ssmmåå  
oocchh  lliittee  ssttoojjiiggaa  oocchh  ddee  lleekkttee  mmeedd  mmiigg  ii  ddaaggrruummmmeett,,  aannddrraa  vvaarr  lliittee  lleeddssnnaa  
oocchh  vviillllee  bbaarraa  mmyyssaa  lliittee  oocchh  ffåå  lliittee  ttrröösstt..  DDeett  ffaannnnss  jjuu  fföörrssttååss  ppeerrssoonnaall  
oocckkssåå,,  jjäätttteessnnäällllaa,,  oocchh  iibbllaanndd  bbeehhöövvddee  ddee  oocckkssåå  lliittee  mmyyssttiidd  oomm  ddeett  hhaaddee  
vvaarriitt  mmåånnggaa  vvaannddrriinnggaarr  öövveerr  rreeggnnbbååggssbbrroonn..  
  
MMaattttee  vvaarr  mmeedd  mmiigg  hheellaa  ttiiddeenn  oocchh  hhjjäällppttee  mmiigg  oomm  jjaagg  bbeehhöövvddee  eenn  ssttooll  aatttt  
ssiittttaa  ppåå  eelllleerr  oomm  nnååggoott  lliitteett  bbaarrnn  bblleevv  lliittee  fföörr  hhåårrdd  ii  nnyyppoorrnnaa..  HHoonn  ffiicckk  oocckkssåå  
hhjjäällppaa  ttiillll  aatttt  öövveerrssäättttaa  mmiitttt  sspprrååkk  ssåå  aatttt  ddee  jjaagg  jjoobbbbaaddee  hhooss  kkuunnddee  fföörrssttåå  
mmiigg  bbäättttrree..  
  
FFöörruuttoomm  aatttt  mmyyssaa  oocchh  lleekkaa  ttyycckkeerr  jjaagg  oomm  aatttt  ggåå  ppåå  pprroommeennaaddeerr,,  llyyssssnnaa  nnäärr  
nnååggoonn  lläässeerr  eelllleerr  kklluurraa  uutt  oolliikkaa  ssäätttt  aatttt  ttiiggggaa  ttiillll  mmiigg  lliittee  ggooddiissbbiittaarr!!  
OOmm  dduu  ggöömmmmeerr  ggooddiiss  ssåå  lloovvaarr  jjaagg  aatttt  jjaagg  sskkaa  hhiittttaa  ddeett!!  
  
VViillll  dduu  oocckkssåå  ttiillllbbrriinnggaa  lliittee  ttiidd  mmeedd  mmiigg??  
  
KKoonnttaakkttaa  mmiinn  mmaattttee,,  ddeett  äärr  hhoonn  ssoomm  sskkjjuuttssaarr  mmiigg  oocchh  bbookkaarr  mmiinnaa  ttiiddeerr;;  
  
AAnneettttee  OOllkkeerruudd  
  
007700  775555  33555599  
  
anette@luddehund.se                              
            

      JJaagg  oocchh  MMaallttee,,  ssoommmmaarreenn  22001144    
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