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Schimpansen Lisa

Lilla busiga schimpansen Lisa är fyra år. Hon föddes på ön Borneo 
i Indonesien där hon bor med sin stora familj. Mangroveskogarna 
är stora och mäktiga. Lisa är duktig på att hoppa och studsa och 
leka kurragömma så att ingen hittar henne.
 
Gammelfarfar och stornäsapan Zoltan brukar berätta sagor om 
djungelns alla djur. Zoltan gör också små roliga teckningar med 
pinnar och lera. Det tycker Lisa om. Gammelfarfar doftar soltorkad 
lian blandat med mangofrukt. Det tycker hon om.
 
En dag när solen skiner som klarast smiter Lisa iväg ner till 
stranden och hoppar på ett sjörövarskepp fullt med frukt. Hon 
äter kravmärkta bananer tills hon får fruktansvärd magknip. Lisa 
somnar i kaptenens hytt.
 
När hon vaknar ser hon Göta Älvbron, och hon är i landet Sverige. 
En snäll sjöman med skägg och konstiga tatueringar på armarna 
hjälper henne till sjukhuset. Hon får åka spårvagn. Lisa ska få 
medicin mot sin onda mage.
 
Här i Göteborg blir hon frisk och stark. Schimpansen Lisa tycker 
så mycket om den glada sjukhuspersonalen i sina fina kläder. Hon 
har bestämt sig för att stanna en stund på sjukhuset.
 
Alla barnen på sjukhuset tycker om Lisa. Hon lär dem roliga läten 
– och hur man kan göra en härlig marängsviss med både banan 
och chokladsås. Mums. När hon träffar människor vill hon kramas 
och hänga i gardinstängerna.  Hon brukar också måla med 
fingerfärg varje fredag. Om några veckor kommer hennes älskade 
gammelfarfar Zoltan på besök.
 
Undrar vad hon ska hitta på, för att busa med honom då?

Koncept och inredning av: 
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Papegojan Pedro

Papegojan Pedro kommer från Rio De Janeiro i Brasilien. En 
gång skulle han hälsa på sina kusiner i Ubatuba. Då flaxade 
han fel eftersom han lider av ett klent lokalsinne. Många timmar 
och dagar senare flög han rakt in i ett nytvättat fönster här på 
barnsjukhuset. Den lilla gladlynta färgglada fågeln fick en 
ordentlig hjärnskakning. Och ena vingen kunde inte användas 
så bra efter den otäcka smällen. Men då fanns snäll personal på 
plats som plåstrade om Pedro tills han blev frisk igen.
 
Pedro vill gärna stanna ett tag. Han trivs bäst i väntrummet som 
han smakfullt inrett med starka färger och sköna möbler. Han 
hjälper doktorerna att mäta blodtryck och är duktig på att sätta 
på plåster. Med sin starka näbb pickar han också nötter och käkar 
fruktsallad. Barnen gillar att prata med honom. Pedro är en riktig 
charmör då han sjunger:
 
“Oja Oja Oja jag är en papegoja å jag vill bara stoja för jag kan 
faktiskt trolla…lalalala”
 
När Pedro är ledig läser han helst om tekniska prylar. Han brukar 
också hänga med sin kompis Emma, som är en ormvråk från Flen. 
Ibland åker han tillbaka till sitt land Brasilien och hälsar på sina 
kusiner i Ubatuba. Då grillar de korv och lirar munspel på en 
strand någonstans. Där skriver han en ny sång om hur han blev 
frisk i vingen. 

Undrar hur den sången kan låta till munspel?

Koncept och inredning av: 
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Jaguaren Jagge
Vackra ståtliga och härliga Herr Jaguar. Angenämt att träffas. Jagge 
sträcker ut sig där han sitter på balkongen och blickar mot solen medan 
han omsorgsfullt slickar sig om nosen en tidig morgon. Han väntar på sin 
vän Lejonet Leo. Tillsammans ska de åka på picknick i Slottsskogen. Där 
brukar de kasta frisbee och prova sina nya solglasögon.
 
Kan du tänka dig att Jagge har sprungit ända från Afrika till Tyskland. 
I Kiel löste han en biljett med färjan, men olyckan var framme… och 
stackars Jagge klämde svansen i en svängdörr när han skulle gå till 
matsalen för att äta nygrillad kyckling. Svansar är lite svåra att hålla 
reda på ibland, när man är hungrig. Svansen blev krokig och Jagge 
ledsen.
 
När Jagge kom till Göteborg svansade han in till sjukhuset för att få 
hjälp att laga sin krokiga stump och be om lite kallt gott vatten. Alla blev 
rädda för honom. Vaktmästaren blev så rädd att han kissade på sig och 
räddast av dem alla blev överläkaren. Barnen klappade hans fina päls 
och började leka skeppsbrott. Barnen får rida och brottas, men inte dra 
honom i svansen. Då kan han morra lite… “Mrrrrrooo”.
 
Jaguarer kan inte dra in klorna som vanliga katter. Därför river de ibland 
sönder saker, fast de inte vill. Nu senast rev Jagge sönder både en röd 
soffa och tidningen Göteborgsposten när han läste om fotbollsresultaten. 
Han tränar för sommarens maraton. Han kan springa jättesnabbt och 
nästan fortare än en raket. Han joggar till Borås och det tar 20 minuter. 
Jagge springer förbi alla bilar. Han tycker att de bara latar sig. 
Han hjälper till på sjukhuset. Han kan både städa och planera roliga 
utflykter till skogen och havet med barnen.
 
Hemma i Afrika väntar Jagges familj på honom. Hans fru heter Lena 
och tillsammans har de två små jaguarbarn. Snart är Jagges besök på 
barnsjukhuset slut och han kommer att springa hem igen. Förbi alla 
bilar på motorvägarna. Han är glad över att ha fått vara på besök på 
sjukhuset. Nästa gång han kommer tillbaka till oss tar han med sig hela 
sin familj. 

Undrar vad de hittar på för något med alla barnen då?

Koncept och inredning av: 
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Zebran Siv
Den godmodiga och gladlynta Zebran Siv ser ut som en randig minihäst. 
Ränderna kan vara svarta på det vita, eller vita på det svarta, som på 
ett övergångsställe på gatan. Det är ganska fiffigt att vara svartvit. 
Köttätande lejon får inte syn på goda Siv och hennes kompisar så bra då, 
i det höga gräset som vajar i brisen.
 
Tillsammans med sin make Zebran Zlatan lever de bekvämt, långt ute 
på Afrikas slätter – ett ordentligt stenkast från staden Libreville i Gabon. 
Hennes barn är glada och väluppfostrade, fast kan göra roliga hyss som 
att sätta pruttkuddar under mammas stol eller gömma pappa Zlatans 
stora stråhatt. Då brukar Siv bara skaka på huvudet och säga: 

”Zebran är ett randigt djur, ränderna går aldrig ur” och sedan fortsätter 
hon att mumsa på saftigt grönt och fräscht gräs…. mumselimums…. 
Mmmm … gräsligt gott.
 
För många månvarv sedan jobbade hon på en cirkus i Skandinavien 
där hon fick göra olika märkliga trick och folk skrattade. Siv är lite 
blyg och gillar inte så mycket uppmärksamhet. Hon fick också kraftig 
nageltrång och lämnade in sin avskedsansökan till den stormagade 
cirkusdirektören. Hon hade träffat sin Zlatan i samma veva och de 
bestämde sig att flytta hem till Afrika tillsammans. Men att åka en så 
lång väg kan vara jobbigt. Så hon beställde besökstid på sjukhuset för 
att kolla att allting var bra. Hon fick:
 
·      En liten spruta.
·      En medicin som är bra mot långa resor och nageltrång.
·      Prata med en sjuksköterska som klämde på magen och kikade så hon 
inte hade öronvax eller andra saker.

När hon var klar tackade Siv med att gnägga och bjuda alla på 
kanelbullar och blandsaft. Sedan spelade hon piano och alla barn sjöng. 
När hon var färdig på sjukhuset tog hon Zlatan i armkrok och åkte hem 
till sitt land i Afrika.
 
Nu skriver hon vykort och ibland kommer det hälsingar från Afrika som 
berättar om nya hyss som hennes barn hittar på. Undrar vad det kan vara 
för hyss?

Koncept och inredning av: 
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