Eksempler:
0B

Den lille jenten sitter på fergen alene, ser foreldrene blir mindre og mindre på kaien. Hun går
ned igjen i salongen og setter seg ved det samme bordet. Folk rundt henne ser at hun sitter der
mutters alene. En fremmed setter seg ved bordet hennes og spanderer is. Hun vet at hun ikke
skal snakke med fremmede, men mannen virket kjent. Han passet på henne til de kom tilbake
igjen til foreldrene. De har vært engstelig for den lille jenten si, og blir lettet når de ser henne
løpe mot de på kaien. Men det snur brått når de ser hvem den fremmede mannen er.
Gutt

Jeg tror at alt blir bra med henne. En tilfeldig forbipasserende på fergen ser at hun står helt
aleine på dekk, med blikket festet der som moren og broren står. Hun passer på henne til de
kommer over til andre siden og tar fergen med henne tilbake igjen til familien.
Jente
Etter at fergen har gått lurer sikkert den lille jenten på hva hun skal gjøre. Så kommer det en
vennlig mann som sier han kan hjelpe hun med å finne mammaen og pappaen hennes. Hun
sier ja og mannen sier hun skal sette seg inn i bilen hans. Han kjører henne langt vekk, vekk
fra alt sammen. Hun bor nå i kjelleren til den ”vennlige” mannen, som i virkeligheten ikke var
så vennlig som han først var. Det gamle livet har hun fullstendig glemt, bare turen på fergen
minnes hun.
Gutt
Den lille jenten tar fergen helt aleine, hun ventet på foreldrene, men så såg hun at familien
hennes stod igjen på land. Den lille jenten kommer i land på andre siden, der venter og venter
hun. En gutt går bort til henne og spør hvorfor hun står der og fryser, hun svarer at hun venter
på familien sin. Gutten tilbyr henne å få komme hjem til han å varme seg, hun ringer
foreldrene når hun kommer hjem til gutten. Gutten og jenten ble godt kjent og bestemte seg
for å holde kontakten, seinere ble de sammen og giftet seg.
Gutt
Jenten finner en som jobber på ferga og blir med tilbake til kaia. Familien blir svært redd når
de finner ut at jenten er forsvunnet. Familien får politiet til å komme og lete etter henne, de
tror hun har havnet på sjøen eller har blitt kidnappet. Midt oppi alt oppstyret kommer jenten
tilbake med fergen.
Gutt
Den lille jenten var redd. Foreldrene til den lille jenten fikk ringe til mannskapet på båten.
Mannskapet fant den lille jenten og passet på henne. Da fergen var kommet i land på den
andre siden, skulle hun gå i land med en som jobbet på båten og sitte der på land med han til
fergen hadde kommet tilbake igjen.
Jente
Dikte videre – fra jentens synsvinkel:
Jeg løp ned og lette etter noen som jobbet på fergen. Jeg kjente tårene presset på, men jeg
ville ikke grine så folk ikke forstod hva jeg mente når jeg skulle fortelle at jeg var aleine på
fergen mens familien min stod igjen på kaia. Jeg fikk tak i noen av mannskapet og fikk fortalt
hva som hadde skjedd, de så ikke ut til å bry seg og kjørte bare fergen videre.

Jente
Jeg kunne kjenne tårene presse på bak øyelokkene. Hardt prøvde jeg å blunke dem vekk, men
det flommet over, og tårene rant stille nedover kinnene mine. Jeg snufset høylytt.
Plutselig hørte jeg en grov kremting bak meg. Jeg nølte, og tørket fort vekk tårene før jeg
snudde meg. Der stod en av mannskapet og smilte ned til meg.
”Vil du ha en is?”
Jente

