
Tänk om 
Ona





Text: Gina Clotet · Illustrations: Sílvia Morilla · Design: Curro Astorza

Original idea: Alfons Cornella

Tänk om 
Ona



Tänk om Ona, ropar hon. 
Jag älskar att ställa frågor även 
om de inte alltid har ett svar. 
Jag tror att om man bara har  
ett varför så kan man alltid  
hitta ett hur. 
Mitt namn är Ona och min 
mamma säger att jag är nyfiken 
som en katt. 
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1.

Vad gör monstret i 
avloppet med allt vatten 
som rinner ner, medan 
jag väntar på att vattnet 
ska bli varmt?

En ny dag börjar och medan jag 
duschar så tänker jag…
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2.

Tänk om allt tuggummi 
som sitter fast i trottoaren 
bestämmer sig för att sväva 
iväg som såpbubblor. Sen 
gör bubblorna så att min 
sparkcykel blir supersnabb.

Jag går ut och fantiserar.
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3.

Tänk om jag skulle låta 
dem flyga iväg? 
Tänk om mina idéer 
kunde rulla iväg?

Jag förstår att man måste sitta still i 
klassrummet, men det känns som 
om mina idéer fastnar i golvet.
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4.

Tänk om min jacka 
hittade mig istället?

Mamma frågar mig varför jag har 
tappat bort min jacka. Hon säger 
att jag måste hitta den.
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5.

Får sniglar också 
ont i ryggen?

En hel dag med min 
ryggsäck på ryggen…
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6.
Min farfar har många historier 
att berätta.

Tänk om han stoppade in 
alla historier i burkar så att 
de aldrig kom bort?
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7.

Tänk om mormors 
mobil såg ut som den 
telefon hon använde när 
hon var ung?

Min mormor och hennes telefon 
kommer inte överens…



19



8.

När jag har tillräckligt 
mycket pengar så ska jag 
köpa ett teleskop.
Under tiden, hur kan jag 
göra det mer roligt?

Min mormor och morfar 
har gett mig en del pengar.
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9.

Tänk om att vänta 
inte var så tråkigt?
Kan du tänka dig det?

Jag har räknat stenar. Jag har räknat 
människor och till och med fåglar.
Jag har inget mer kvar att räkna…
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10.

Du har sett det. 
Jag har sett det. 
Vem ska plocka upp det?

Jag tycker om att golvet inne är rent 
och att marken ute också är ren.
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11.

Tänk om vi alltid bar 
med oss frön i våra 
fickor med hål i?

Jag kan inte tänka mig en värld utan träd…
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12.
Varför är det bara vuxna 
som kan bestämma 
om vår framtid?

Vi barn har mer 
framtid framför oss.
Tänk om de vuxna 
frågade oss?
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13.

Tänk om att göra 
matematikläxan var som 
att vara med i ett spel?

Läxor måste ha uppfunnits av en 
väldigt tråkig person.
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14.

Tänk om jag kunde 
adoptera ett syskon?

Jag önskar att jag hade en 
storasyster som kunde hjälpa 
mig, som min vän Cloe.



33



15.
Min mamma lärde sig också spela 
fiol med professor Shorofsky.

Den musik jag spelar är 
väldigt gammal. 
Måste lektionerna också 
vara gamla?
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16.

Spegel, spegel på väggen där: 
vem kan se hur kläderna 
passar utan att man behöver 
ta av sig en endaste socka?

Att prova kläder i ett 
omklädningsrum är hemskt.
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17.

Jag bestämde mig för att 
göra dem själv.

Det är omöjligt för någon annan 
att ha på sig mina kläder.
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18.

En expert på tvättmaskiner kan 
lära mig hur man lagar den. 
I utbyte kan jag lära hen hur 
man fixar ”blöt hemläxa”.
Det är jag bäst på!

Pappa är orolig. 
Tvättmaskinen har gått sönder.
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19.
När min lillasyster är 
ledsen så hjälper det att 
hon får sin napp .

Tänk om hennes föräldrar 
också hade en napp?
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20.
Dagen är slut. Jag är säker på att 
skolan känner sig ensam när vi 
barn har gått hem.

Tänk om vi öppnade 
dörrarna då, så att livet 
kunde gå in?
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Tänk om Ona, ropar hon. 

Jag älskar att ställa frågor även 
om de inte alltid har ett svar. 
Jag tror att om man bara har 
ett varför så kan man alltid 
hitta ett hur. 

Mitt namn är Ona och min 
mamma säger att jag är nyfiken 
som en katt. 


