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2 May går på Klubben uten Tommy. Hun danser ikke. Hun 
sitter mest i sofaen. Hvilke følelser tror du hun har når 
hun sitter der? (Du kan sette flere kryss.)

Knute på tråden

3 Hvis det var du som satt der, hva ville du følt?

4 Tommy er ikke på Klubben. Han er hjemme. Hva gjør 
han den kvelden?

Hun er sint.

Hun er glad.

Hun føler seg dum.

Hun føler seg alene.

Hun føler ingen ting.

Hun er trist.

Hun kjeder seg.

Hun føler seg utafor.

1  Tommy og May har vært kjærester lenge. Om  
 fredagene pleier de å gå på Klubben sammen.  
 Men denne gangen vil ikke Tommy være med.  
 Husker du hvorfor han ikke ville?
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6 Tror du det var bra at det ble slutt mellom Tommy og 
May? (Forklar litt hva du mener.)

7 Tror du at Tommy også var lei seg fordi det ble slutt?

5 Hva er det Tommy sier som gjør at May begynner å gråte?

8 Hva gjør vennene i Tigergjengen da de hører at det er 
slutt mellom Tommy og May? (Sett kryss på riktig svar.)

De sitter helt stille og gjør ikke noe.

De sender melding om det til folk de kjenner.
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– Hva er det som foregår her? spør Oluva og ser 
fra den ene til den andre. 

Kim forteller om Tommy og May. At de gikk tur. 
Og at de kom tilbake hver for seg.  
– Ja, fortsetter June. Det var May som sa at det 
var slutt mellom dem. Jeg ringte på hos henne. 
Hun bare gråt og var helt rød rundt øynene. 

– Og jeg møtte Tommy utenfor nå nettopp, men 
han gikk bare rett inn til seg selv uten å si et ord. 

– Hm, dette var trist å høre, sier Oluva. Hun  
kikker på alle mobilene og sier: 
– Og nå sender dere sms for å fortelle andre om 
det som har skjedd?  
– Ja? Er det noe galt med det da? undres June.

– Hvis dere opplevde noe som var vanskelig, ville 
dere likt at alle snakket om det?

Det blir stille i sofaen. Akkurat det har  
de i grunnen ikke tenkt på. Nei, ingen  
av dem ville likt det noe særlig. 
– Hvis jeg hadde kjærlighetssorg, så  
ville jeg ikke likt at alle pratet om det. Det var 
bedre om vennene mine trøstet meg i stedet, sier 
Oluva.

– Men hva hvis noen ikke vil bli trøstet da? spør 
June. Jeg prøvde, men May lukket bare døren.

Akkurat nå vil nok begge to være alene, for de har 
altfor mye som surrer oppi hodet, mener Oluva. 
Men kanskje trenger de noen å prate med i morgen. 
Eller om noen dager. Og da er det viktig at ven-
nene er der for å lytte og trøste. 

Men hva hvis noen ikke  
vil bli trøstet da?



O
P

P
G

A
V

E
R10 Hvis du hadde det vanskelig, ville du likt hvis alle andre 

snakket om deg og sende meldinger om deg? Forklar 
hva du mener.

11 Har du noen gang hatt kjærlighetssorg eller  
vært veldig fortvilet og lei deg?

12  Hva kan du gjøre for å få det bedre når du er veldig trist?

13  Hva du for å hjelpe en venn som er veldig trist?

9 May løper hjem fra turen med Tommy. Hvem er det 
som ringer på da hun har kommet hjem?
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Det er June som står utenfor. Hun har sett at May 
kom hjem alene, og skjønner at noe må være galt. 
Da hun ser May, blir hun helt forskrekket. May er 
rød rundt øynene og hoven i ansiktet av gråt. Håret 
er bustete, og står til alle kanter.  
– Hva er det som har hendt? spør June. 

May greier ikke å svare med en gang. Tårene bare 
renner nedover kinnene. Til slutt sier hun: 
– Det er slutt! ....alt er slutt....Tommy har slått 
opp. Han vil ikke være sammen med meg lenger.

June stirrer sjokkert på venninnen sin. 
– Skal jeg komme inn til deg? Trenger du noen  
å prate med? spør hun.

May rister på hodet. Hun orker ikke å snakke med 
noen. Hun vil bare være for seg selv, sier hun. Så 
lukker hun døren.

May går og legger seg, men får ikke sove. Hver 
gang hun tenker på Tommy, begynner hun å gråte 
igjen. Hun hadde trodd at de skulle være kjærester 
alltid. Men sånn ble det ikke. Det er så forferdelig 
trist.

 Det er slutt!  
....alt er slutt.
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