
	

Rebecka Berchtold 
Alla är samlade på flygplatsen i Skavsta efter 
ca tre timmars bussresa och stämningen är på 
topp! Alla är förväntansfulla! Vi checkade in 
bagaget utan problem och nu väntar vi bara på 
att få gå på planet. Det var lite extra spänt för 
mig som aldrig flugit förut. Men det var inte så 
nervöst som jag trodde det skulle vara tack 
vare 33 erfarna flygpassagerare som hade full 
koll. Ca 07.00 lyfte planet, känslan i magen 
precis när planet lyfte var härlig. Jag kände 
mig tyngdlös och sedan var vi i luften… När 
vi väl var uppe kändes det ungefär som att åka 
buss men utsikten var riktigt härlig. Att se alla 
små bilar, hus, fält och vägar högt uppifrån var 
coolt och väldigt vackert. Kring 10.00 landade 
vi och möttes av härligt väder.  
ITALIEN, HERE WE COME! 

Alexander Eklund 
ITALIEN, HERE WE ARE!  
Så fort planet landade skulle de flesta ut 
snabbt för att känna på vädret. Till en bör-

jan märkte man inte så 
mycket som visade att vi 
inte var i Sverige men 
det märktes bara mer 
och mer. På flygplatsen i 
Italien skulle Jonathan Ö 
genast börja spela och 
sjunga. De andra var lika 
snabba att ta fram kame-
ror för att fota. Till cam-
pingen som vi skulle bo 

på i veckan åkte vi med en buss. De flesta 
pratade om hur sjukt det var att vi var i 
Italien. Efter en stunds busstur fick vi se 
vart och hur vi skulle bo. De jag pratade 
med sa att det var finare än de trott. I stu-
gorna bor vi tre och tre och det var mening-
en att man skulle sova med de tre, men på 
natten sova alla lite här och där för det var 
en sådan tråkig regel. Så länge alla är glada 
och mår bra tycker jag det är lugnt. 

Emma Fridén 
Det första man tänkte på när man kom in i sitt rum var: hur 
ska vi få plats? Men efter ett tag insåg vi att det var väldigt 
mysigt. Vi var vid poolen nästan hela eftermiddagen och sen 
så kom det världens åskväder. Så alla hamnade på sina rum 
och där stannade tills vi skulle ut och äta. Vi skulle käka på 
restaurangen Sunset Hill som ligger på området där vi bor. 
Såklart ville alla testa en riktig italiensk pizza. Alla beställde 
men… vissa fick vänta i nästan en timme på sin mat medan 
några andra fick sina pizzor på en gång. På kvällen var alla så 
trötta att de blev pigga. Många sprang runt och var helt galna 
och andra gick och la sig. Det var inte förrän nu på kvällen 
som de flesta insåg att vi faktisk var i Italien! 
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Andrea Averland 
Klockan 02.30 kom bussen och alla var spända, förvän-
tansfulla och jätte glada. Vi lade in våra resväskor i 
bussen. Hämtade sedan upp Emma F, Jonathan Ö och 
Anton S vid Söderhall. Andreas hade med sig en högta-
lare och vi pumpade musik i stort sätt hela vägen till 
Skavsta. Alla var så förväntansfulla att ingen kunde 
sova. Det enda vi pratande om var hur vi längtande ner 
till Rom och om vad vi skulle göra när vi kommer fram. 
De flesta ville lägga sig vid poolen och bara ta det lugnt 
efter en hektisk natt/dag. Detta ska bli så kul och nu 
inväntar vi bara planet. 



	

TISDAG 25/5 Andreas Geidermark 
Dagen började 08.30 med att vi gick upp, klädde på 
oss och gav oss iväg till affären för att köpa frukost.  
När vi var klara med den åkte vi med buss 247 mot 
innerstaden för att upptäcka Roms härligheter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Då vi var framme letade vi efter en trappa som skulle 
leda oss till Vatikan-muren. Väl framme köpte en del 
av klassen glass. Sedan gick vi vidare till vår buss 
som skulle ta oss på en varm, svettig men oförglöm-
lig resa genom Italiens huvudstad… Roma! 

Moa Gross 
I värmen stod vi alla och väntade på att bussen skulle komma. När den väl kom fick man ta sina hörlurar och sätta sig för en guidad tur. Nästan alla satte sig 
på övervåningen. Det visade sig att turen var väldigt lång och väldigt varm. Många brände axlarna och vissa låren, men det var väldigt roligt. Vi såg massor 
av vackra kyrkor, monument och andra byggnader. Arkitekturen här i Rom var väldigt fin back in the old days. När rundturen var avklarad var alla lite matta 
efter värmen. Vi gick därför direkt till vårt reserverade lunchställe vilket inte var så lätt att hitta men efter ett tag var vi ändå framme och alla fick varsin ham-
burgare. Det var gott och det var skönt att få sitta ett tag i skuggan och ta det lugnt. 

Alva Hansson 
Efter lunchen var några sugna på att åka hem och lata sig 
vid poolen medan några andra ville fortsätta att upptäcka 
Rom. Jag tillhörde upptäckargruppen. Vi gick runt på 
Roms gator här och var. Att ta sig över gatan var mycket 
svårt, även vid övergångsställena. Vi gick runt och hade 
det mysigt. Vi satte oss i en park och pratade med folk 
som var mycket trevliga, de flesta kunde engelska. Efter 
några timmar drog vi oss hemåt, tog ett dopp i poolen 
och spelade lite 

Rebecka Herbring 
Vattnet i poolen är verkligen härligt. Efter en het 
dag i Rom kan man hoppa i och svalka sig. Detta 
gjorde alla medan de solade mellan doppen. Vid 
19.00 var det sedan middag. Middagen åt vi på re-
staurangen Sunset Hill igen. För mig blev det sådär, 
ingen femstjärnig restaurang direkt. Stackars Anton 
T som blev magsjuk under natten och var tvungen 
att stanna hemma och vila. Vi andra samlades utan-
för restaurangen efter maten för att sjunga.  
Då samlades folk för att lyssna, det var kul!  
De verkade gilla oss! Då kvällen kom  
hade vi fritid och alla gjorde sitt.  
Några gick ner till poolen och  
ndra stannade vid husen.  
 
 
Vi har fått nya grannar,  
några partyfyllda tyskar  
som ville att vi skulle  
vara med och festa i  
deras rum, men jag  
var aldrig där vilket  
var skönt. Jag satt  
hela kvällen och  
spelad kort med  
Anton S, jätte - 
mysigt! 



	

ONSDAG 
Maria Hoflund 
Dag tre vaknade vi av tyskarna skrik utanför bungalo-
wen. Vädret var strålande! Hela klassen gick ner till 
bussen för att fara in till storstaden. Vår plan var att be-
söka Sankt Peterskyrkan men när vi kom fram visade det 
sig att en gudstjänst skulle äga rum 10.30. Klassen dela-
de upp sig i flera små grupper. Jag, Alva, Matilda, Moa, 
Jonathan L, Anton T och Gustav valde att gå in på guds-
tjänsten. Efter en timmes väntan i hettan började en man 
pratat på tyska och senare kom påven inrullande i en vit 
bil! Han tog en tur runt publiken och gick sedan upp på 
podiet. Munkar läste samma bibelvers på sex olika språk. 
Efter gudstjänsten gick vi runt i Rom igen. 

 Kristina Håkansson 
Efter en mysig och varm promenad i Rom så 
beslöt jag, Lina, Fanny, Ida, Alexander, Emma 
F och Emma K att åka mot Sankt Peterskyrkan, 
där hade vi bestämt träff med klassen för att sen 
äta lunch ca 12.30, men det var mycket trafik så 
vi kom en halvtimme för sent. Men det gjorde 
inte så mycket! Några åt på en restaurang där 
maten kostade kring 10€ för spagetti bolognese 
medan några andra åt på ett hål i väggen där 

man fick dricka och pizza för ca 4€. Pizzan var 
hur god som helst där! Men jag tycker lite synd 
om de som åt på den dyra restaurangen. När alla 
hade ätit klart köpte några solglasögon och sen 
gick vi till bussen, de flesta ville åka hem till 
poolen nu och slappa, men Jeasmine, Hanna, 
Tove, mamma Annika och Veronika åkte och 
kollade hur marknaden en bit från campingen 
såg ut, men den var stängd och de fick åka hem 
efter ett tag de med! 

Emma Karell 
När vi kom tillbaka till campingen så gick i stort 
sett alla och bytte om och sedan ner till poolen. Vi 
badade och solade i några timmar, det var varmt 
och skönt! De flesta av oss börjar bli riktigt bruna 
och fina, andra riktigt röda… Efter att Matilda 
somnat i solen och jag börjat tröttna på att sola gick 
vi upp och duschade och bytte om i våra söta bun-
galows. Jag, Emma, Matilda och Josefin gick sedan 
ner till supermarketen som ligger en liten bit ifrån 
campingen. På vägen dit mötte vi Alva, Maria, 
Anton T och några till som precis kommit hem från 
Rom eftersom det var några som stannade kvar lite 
längre där. När vi hade handlat i affären så mötte vi 
en tant som såg på oss lite surt. Hon och hennes 
man frågade oss om vi tyckte det var varmt. Vi tror 
de tittade så på oss för vi hade shorts och linne, 

kanske hon tyckte vi såg lättfotade ut, kanske hon 
var nunna? Hursomhelst har det varit en bra efter-
middag. 

Hanna Kindberg 
Klockan 19.00 samlades alla utanför restaurang-
en Sunset Hill. Vi gick igenom vad som skulle 
hända i morgon och sedan gick vi in och åt mid-
dag. Efter maten satt jag, Jeasmine, Andrea, 
Kristina och Tove utanför våra bungalows. Jag 
och Tove fortsatte att skriva vykort medan Jeas-
mine målade naglarna på Andrea och Kristina. 
Efter ett tag kom våra kära grannar, tyskarna 
över och började snacka med Jeasmine om hen-

nes röda paraply. Han tyckte det var onödigt att 
hon hade det paraplyet när det varken var sol 
eller regnade. Jeasmine ville såklart inte lämna 
ifrån sig det så efter ett tag tog han paraplyet från 
henne som i sin tur började storma efter, skrek 
och tog tillbaka paraplyet. Sen kom det några 
blöta klassfolk som hade blivit ner puttade i poo-
len, resten av klassen spelade boll med tyskarna, 
spelade schack och sjöng, medan jag och Jeasmi-
ne flummade runt, alltså en helt vanlig M15-
kväll (musikklass nr 15-kväll) 



	 	

TORSDAG  27/5 Matilda Kvarnfors 
Vi vaknade sent nästa morgon eftersom vi hade sovmorgon. 
Vi behövde inte sätta på våra väckarklockor vilket kändes 
väldigt befriande. Emma F kom och väckte oss och försökte få 
oss att följa med och springa men vi föll för grupptrycket och 
somnade om. När vi äntligen vaknade igen märkte vi att vi 
inte hade någon frukost                             så vi gick till super-
market på andra sidan                                   vägen. Alla italie-
nare kollade på oss när                                    vi gick dit, och 
tutade i bilarna.                                                  I affären hand-
lade vi bröd, mjukost                                       och två bananer. 
Bananerna var riktigt                                         goda och blev 
uppätna snabbt.                                                  Nu sitter vi här 
utanför våran                                                      bungalow och 
äter vår underbara                                                frukost.  
P.S. Jag och Cajsa                                                      blev över-
fallna av ett gigantiskt                                           kryp, vad det                                              
var för sort kommer alltid                                      att förbli ett 
mysterium.  

Lina Larsson 
Efter frukosten bar det av mot poolen. Vi 
hade bestämt att idag ska vi vara vid poo-
len och så blev det. Många kastar sig di-
rekt ner i vattnet medan andra lägger sig 
och solar, jag hörde dit. Själv läste jag 
Eclipse och lyssnade på bra musik. Många 
spelade något slags bollspel i poolen och 
jag hängde på. Spelet hade inga regler så 
det var lite halvgalet men mycket vi gör är 
lite halvgalet. Sedan fortsatte solandet och 
jag började kolla på film på min iPhone. 
Några försvann bort och åt och snart däref-
ter gick jag och några till också upp, bytte 
om och gick vidare till McDonalds för 
lunch, inte den bästa men helt okej. Än så 
länge har Italien varit bäst, men det kan ju 
också bero på de man umgås med! Pussar! 

Jeasmine Ljungström 
Lunch på McDonalds (notera: köp inte wraps-menyn, inte om du är hungrig i alla fall) och 
sen hem igen. La mig i stugan och ritade (ovanligt…) och stack efter ett tag över till klass-
folket i en annan stuga. Så där satt vi och flamsade runt tills vi förflyttade oss ut till ett 
bord och spelade kort.  Sen var det dags att göra i ordning sig till roliga Rom! Tog bussen, 
Anton T mådde dåligt och hoppade av. Men resten hoppade nästan av vid stormarknaden, 
men upptäckte den var stängd och fortsatte in till Rom. Vi följde Vatikanmuren och hoppa-
de på en taklös buss. Vi åkte med den en stund tills vi hoppade av för att vandra till Fonta-
na di Trevi. Halva klassen stannade för att köpa glass, riktig italiensk glass. Resten tittade 
på en graffitimålare. Sedan fortsatte vandringen. Fontänen di Trevi var verkligen ett konst-
verk, synd bara att dessa försäljare förstörde allt. 

 
Jonathan Lodenius 

När vi ätit upp vår utsökta glass och pratat ett tag med glassförsäljaren, som hade varit flera gånger i 
Sverige och kunde en del svenska sökte vi upp lärarna och vi skulle bege oss till den Spanska trappan. Innan såg vi Fontana di Trevi, 
verkligen häftigt. Och som man ska göra om man vill komma tillbaka hit kastade man ett mynt över vänstra axeln. Sedan kom vi fram till 
den Spanska trappan. Jag tycker inte det var så speciellt men det var roligt att vara där. Vi tittade runt lite och efter ett tag ställde vi upp 
oss i mitten av trappan för att sjunga våra körlåtar. När vi började sjunga kom fler och fler och lyssnade på oss. Det verkade tycka att det 
var bra, även fast de förmodligen inte förstod ett dugg av våra svenska låtar. Det var ett av de härligaste framträdanden jag gjort med den 
fantastiska utsikten och den stora publiken. Efter åkte vi hem och tanken var att vi skulle sova, men det var inte alla så sugna på. Efter-
som jag var i det rummet jag egentligen inte skulle vara i fick jag sova med lärarna denna natt. 



	

Fredag 28/5 Ida Lund Alfvengren 
Jag, Rebecka H och Moa gick upp vid nio tiden 
på morgonen. Jag gick till affären mitt emot 
campingen med Jonathan L, Rebecka H och 
Gustav. Vi köpte frukost och återvände till 
campingen. Medan vi åt frukost fick vi lyssna 
på en liten utskällning för att några i klassen 
hade varit i andras hus efter kl. 24 föregående 
natt. Jonathan L och Rebecka B hade fått över-
natta hos lärarna för de inte varit på sina rum. 
Efter frukosten kom vi fram till att åka till Co-
losseum istället för till stranden pga dåligt vä-
der. Vi tog vår buss till tunnelbanan och där-
ifrån till Colosseum. Vi är där just nu och det är 
väldigt coolt! Ciao! 

Fanny Månsson 
Tjoho! Här sitter man och 
väntar på en mysig restaurang 
att maten ska komma medan 
regnet öser ned utanför. Vi 
har nyss besökt Colosseum, 
det var en riktigt häftig upple-
velse! Där stod vi och fasci-
nerades av den maffiga byggnaden, 
tog gruppfoton, diskuterade och 
slickade på väggarna. Vi kollade 
även på statyer, gamla rustningar 
och förvånades av de höga priserna i 
butiken. Utanför försökte några 
försäljare som vanligt pracka på oss 
sina värdelösa varor som saknar 
kvalité. Ida och Andrea prutade ner 
varsitt par glasögon, som de köpte. 
När vi satt i full ro på en trappa 
började det plötsligt spöregna. Någ-
ra köpte paraplyer av de där indier-
na, sedan blev det att löpa till denna 
utomordentliga restaurang vi nu 
sitter på, och avnjuter den godaste 
pizzan någonsin, enligt mig. Oj, där 
åkte ett glas i backen, Kras! 

Anton Olsson 
Efter vi hade ätit mat fick man åka hem om man var lat.  
De som inte hem till bungalowen drog, fick vara kvar i Roms tills de fick nog.  
I Rom köptes det glass och kläder, dock var det dåligt väder.  
Jag och några andra beslöt oss att åka hem, vi var hemma klockan fem.  
Vi beslöt oss för att ta ett dopp i poolen, för den hade inte blivit uppvärmd av solen.  
Det badades livligt i någon minut, sen var alla helt slut.  
När vi kom tillbaka till husen bytte vi kläder. Nu har det blivit bättre väder.  
Efter många om och men hade äntligen tyskarna åkt hem.  
Sen drog vi till ett ställe som serverade mat, på brickor inte fat.  
På vägen hem möttes vi av en bil, sen kom en moppe i motsatt fil.  
När vi kom hem hade alla kommit tillbaka, det var fart och fläng och ingen tillbakakaka 

Karl Petterson 
Efter maten så träffade vi en vilsen fransman 
som hade svårt att kommunicera. Han letade 
efter en plats att sätta upp sitt tält på. Vi gick ner 
till receptionen med fransmannen och de hjälpte 
oss att visa vart hans plats låg. Sedan berättade 
han med hjälp av gester och få ynka ord att han 
tågluffat från Frankrike ensam. Ingen av hans 
kompisar ville tydligen följa med. Efter det så 
gick vi tillbaka till campingen och spelade fot-
boll, lyssnade på musik och mycket annat. Det 
började bli lite halvkyligt och vi gick in i Han-
nes, min och Björns bungalow. Helt plötsligt var 
runt 10 personer och vi snackade och lyssnad på 
musik, drack Coca Cola mm. Hannes filmade 
med sin mobil medan vi drack, la till lite rolig 
musik och filmen blev legendarisk. 



	 	

Erik Sundell 
Efter St. Peterskyrkan åt vi lunch, nästan hela klassen åt på ”hålet i väggen” förutom jag, Anton O, Jonathan Ö och Andrea. Vi åt på re-
staurangen precis bredvid. Det tog ett bra tag innan vi överhuvudtaget fick maten och när vi väl fick maten var det lite och äckligt. Efter 
lunchen var det fritt att göra vad man ville. De flesta stannade kvar i Rom där vissa gick till Forum Romanum. Själv var jag en av dem som 
åkte hem. Hemma softade vi bara, drog till poolen, badade lite och spelade volleyboll. När jag och Anton O fått nog av allt spelande så 
kände vi oss hungriga och drog till McDonalds för att käka lite. 

Lördag 29/5 Josefin Pilz 
När jag vaknade hade Emma K och Emma F tagit sin springrunda. Det var fint väder med 
några enstaka moln. Till frukost blev det vitt bröd, apelsinmarmelad och någon mystisk 
juice, gott men inte mättande. Vi diskuterade om vi skulle åka till stranden och bada eller 
om vi skulle åka in till St. Peterskyrkan i Rom. Klockan tio skulle vi samlas för att bestäm-
ma hur vi ska göra. Det blev buss vid elva in till Rom och kyrkan. För att få komma in i 
kyrkan var man tvungen art täcka axlar och knän. Just nu sitter vi på bussen lyssnar på Han-
nes busringningar, himla kul! 

Anton Schönqvist 
Beskriv Rom med ett ord, och försök sedan göra det när du står uppe i kupolen i St. Peterskyrkan, där är vi nu. Efter ett kort 
besök inuti kyrkan som också var helt obeskrivlig började vi köa och efter några få trängselkonflikter och många trappsteg 
senare står vi här! Det var trångt, svettigt och varmt men upp kom vi. Nu är bara frågan den om vi kommer ner. Vi ser alla 
de byggnader som vi ha besökt tidigare, Pantheon och Castel Sant Angelo m m. Dock ser vi inte Colosseum eller vår cam-
ping. Detta är helt klart den häftigaste upplevelsen hittills. Nu pratar jag med några svenskar men ska ner till lägre platå för 
att sjunga. Sen blir det mat! Veni, Vidi, Vici – Jag kom, jag såg, jag segrade! 

Anton Thorell 
Jahapp… kul dag idag, roligaste hittills enligt mig! Klassen har varit spridd hela eftermiddagen. Jaja, nu på kvällen så är några och lyssnar/dansar till några 
som spelar nere vid poolen, medan några andra spelar fotboll vid bungalowerna med våra nya grannar. Poolpartyt lockar många, men när Hannes och jag var 
på väg ner dit så mötte vi en stor del av klassen som tyckte bandet som spelade inte var så bra. Fransmannen som Kalle berättade om tidigare hängde med, det 
är kul! Tyvärr verkade det som att Emma F är lite hängig, kanske feber? Kanske körtelfeber? Nej, vi hoppas på det bästa! Nu... lite senare lyssnar vi på egen 
musik och pratar lite med fransmannen som heter Mehdi. En i personalen sa till oss att vi absolut inte fick spela fotboll… trist! 



	

Söndag 30/5 Gustav Thurell 
Den här dagen skulle bli helt annorlunda för jag och några till skulle nämligen se Michelangelos konst och annan konst i 
Sixtinska kapellet. Morgonen var inte så speciell, jag sov, och vaknade i mitt rum ungefär vid sju tiden (mitt alarm brukar 
inte vara omtyckt) Förväntansfull gick jag, Maria, Anton T, Anton S, Rebecka B och Alva till bussen som körde in oss till 
Rom. För att sen komma till Sixtinska kapellet måste man gå genom Vatikanmuseét (som är gratis sista söndag varje må-
nad, alltså idag) När vi kom in till Rom så upptäckte vi att vi inte är de enda som skulle in i museet, det kändes som om 
det var tusen meter lång kö, så jag blev helt plötsligt trött. Så vi gick istället till Castel Sant Angelo. Adjö, korv med brö! 

Tove Wager Westholm. 
Några stannade hemma på förmiddagen och bara slappade vid poolen, spelade volleyboll och vid lunch tid drog några till 
McDonalds. Jag och Hanna gick till supermarket över vägen för att köpa lite frukt som vi sedan njöt av vid poolen. Vi blev 
båda blöta och brända för ingen av oss smörjde in oss förrän det var för sent. Väl insmorda köpte vi glass vid baren. Senare 
blev det mer volleyboll med några killar som ville vara med. Sen badade vi vid poolen resten av dagen. Senare pratade vi 
igen med fransmannen Mehdi och Björn spelade schack med honom. Sen gick jag till min stuga och duschade så jag är 
fräsch inför middagen. 

Björn Wennlund 
Slutet på vår resa har närmat sig, sista kvällen i Italien. Vi har ätit mat på campingens restaurang men fick 
beställa mat för 20€ denna gång. Vi brukar annars bara få äta för 10€. Nu, 30 minuter senare skriver jag detta. 
Vi har tidigare sjungit utanför restaurangen men gick nu bort en bit då puben spelade hög musik. Vi träffade 
två svenskar, en från Göteborg och… javisst, en var visst norsk. De följde med till Andreas och Alexanders 
bungalow för att se deras Coca Cola samling. De har fullt med lådor och skåp med tomma CocaCola-burkar, 
hela 133 stycken. Som rymt totalt 42.9 liter Cola! Imorgon ska vi upp 06.30 vilket blir najs! Sista dagen i 
Italien betyder bara en sak, PARTY! 



	

Månd 31/5 

Hannes Westberg 
Klockan ringde 06.00 och efter en 10 minuters snooze var vi uppe. Det var inte så mycket att packa eftersom vi hade gjort det mesta på söndagskvällen. 
Vid 06.50 var de flesta ute ur husen och vi började gå ner till busshållsplatsen. Vi samlades vid receptionen för att sedan åka med bussen som ska ta oss 

till flygplatsen. När vi väntade på att alla skulle gå på såg vi den hemlösa katten som jag och Björn en gång matat. Det såg ut som om den skulle hoppa in 
i bussen, den ville nog följa med till Sverige! När vi hade åkt så var det många som försökte sova, men mycket sömn blev det inte för resan gick väldigt 

fort, även när trafiken var som värst! 

Cajsa Wittboldt 
Det börjar skaka, jag känner hur planet börjar röra sig. Snart är vi tillbaka där vi startade, bara resan hem från Skavsta 
kvarstår. Det är faktisk en lättnad att sitta här på planet, vi har varit uppe tidigt och kämpat oss igenom all städning med få 
timmars nattsömn. Men det skulle inte heller vara fel att få stanna i Rom en vecka till, med världens bästa klass! Vi har ha 
fått uppleva otroliga saker tillsammans på denna resa och det har varit en sådan härlig stämning. Efter frukost (som det 
strulade med) är vi på väg hem till Norrtälje. Jag har inte mycket mer att berätta om. De flesta är väldigt trötta och nere, 
för våran hemfärd mot kalla Sverige. Nej, men det ska bli skönt att komma hem också. Så länge jag är med klassen är jag 
nöjd. Då spelar det ingen roll om jag är med dem i ett exotiskt land eller där sommaren består av regn! Tack för denna 
underbara resa! Älskar M15! 

Jonathan Ödqvist 
Då var vi tillbaka där vi startade, på bussen. Jag kan med stor säkerhet säga att alla individer i M15 har haft en bra 
vecka med många spännande stunder. Trots att dagen har varit mycket hektisk så håller de flesta en livad nivå med 
pysande ballonger, sång, skratt och skämt! Efter att vi hade åkt ett tag stannade vi till vid McDonalds där vi avnjöt en 
exklusiv lunch bestående av snabbmat. När vi kommit på bussen igen och satt oss i rörelse somnade några stycken 
väldigt snabbt med hörlurar i öronen. Men jag tror de flesta av dem vaknade med ett ryck kort därefter, eftersom Björn 
kastade en ballong på Fanny som började skrika ”ta bort den!” för full halls! Jag är säker på att om denna klassresa 
skulle filmatiseras någon gång i framtiden så skulle den bemötas med stående ovationer, vilket vi inte är ovana att få 
eftersom vi inte bara är bra… vi är bäst! 
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