Till Matteo, den modigaste jag känner.
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– Kliv upp ur sängen nu, min skatt! säger
mamma och kittlar Matteo på magen.
– Iiih, sluta! skrattar Matteo. Han vill
ligga kvar i den varma, sköna sängen.
Han drar täcket över huvudet så
att hans mamma inte kan
kittla honom mer.
– Upp nu, din lille sjusovare! tjatar mamma.
Det är snart dags att gå
till förskolan.

Då känner Matteo att han längtar
efter alla sina kompisar. Han flyger
upp ur sängen och förbi sin mamma.
Precis som en superhjälte. I famnen
har han sitt nya gosedjur Bulansis.

Matteo flyger in i köket och krockar
nästan med marmor. Det är hon som
ska lämna honom på förskolan idag.
– Hej marmor! säger Matteo.
Alla mormors barnbarn kallar
henne för marmor, en blandning
mellan farmor och mormor. Då blir
det inte så förvirrande när man är
med kusinerna.
En marmor är fin att ha, tycker Matteo.

– Hej, min skatt! säger marmor och ler
åt Matteos flygande spring. Iris, marmors
gamla hund, springer ivrigt runt hans ben.

– Okej, Mattis skattis och marmor, säger mamma som går runt
i köket med ytterkläderna på. Jag ska snart rusa. Men först är
det dags för en bordscheck. Hon pekar på frukosten hon dukat
upp.
– Matteo, du kan äta allt på bordet, utom äggen som ligger i
skålen där. De är blä för dig! Välj vad du vill av allt det andra.
Varje gång Matteos familj ska äta gör de en bordscheck. Det
betyder att den som lagat maten berättar för Matteo vad han
kan äta och inte kan äta. Matteo är nämligen väldigt allergisk
mot nötter och ägg. Om han äter det
blir han snabbt jättesjuk. Det är
därför bordschecken är så
viktig.

– Jag väljer yoghurt och smörgås,
säger Matteo.
– Ja men, varsågod och ta, säger mamma och skickar Matteo brödet.
Sedan pussar hon både marmor och Matteo
hejdå innan hon springer till sitt jobb. Iris följer efter
mamma ut till hallen och gnyr när dörren slås igen.

Vad händer om Matteo äter ägg eller nötter?
Om Matteo äter ägg eller nötter får han snabbt svårt att andas. Först börjar
det att klia i ansiktet, på halsen, i handflatorna och under fötterna. Kliet ser
ut som utslag, ungefär som när man bränt sig på en nässla.

Sedan svullnar hans läppar och hals upp.
Han får även ont i magen och mår ofta illa och kräks. Och
så känner han sig väldigt orolig och trött. Då måste han snabbt få en
spruta med medicin i låret, och få hjälp med att ringa efter en ambulans.

