
”Marvin” död i Covid-19 
Det här är en sorglig nyhet till 
alla läsare av Dogboy-böckerna. 
I ”Tredje Kärleken” och ”Säg 
Alex, bara Alex” är en av 
huvudpersonerna Dogboys 
bästa vän Marvin. Han är en av 
de mest älskade karaktärerna i 
böckerna. Långt, stark, svart, 
rolig, dynamisk.  

Den som inspirerat mig till 
böckernas Marvin hette José. 
Han är, nej var, precis som Marvin 
i böckerna, lång, stark, svart, roligt, alltid fantasifull och dynamisk. 

Vi har haft mycket roligt tillsammans. 

Sista gången jag träffade honom och Nahin, som inspirerat mig till Alex Dogboy i 
böckerna, var förra sommaren. 

På bilderna ser ni Nahin (Dogboy), mig och José (Marvin). 

Det är min vän fotografen Kina Robberts som var med dit och tog bilderna. 

Nu i höst drabbades Honduras av två svåra orkaner. Många oroliga läsare hörde av sig 
för att få veta hur det gått för Alex (Nahin) och Marvin (José). 

För Nahin och hans familj gick det bra. Men för José och hans fru och dotter gick det 
mycket illa. De bodde i ett hus nära floden. När orkanerna kom och regnet vräkte ner 
steg vattnet i floden och de tvingades fly från huset. De klarade sig undan 
vattenmassorna och fallande träd och fick komma till ett härbärge för bostadslösa. De 
fick madrasser, filtar, kuddar och mat, men tvingades bo mycket nära många andra som 
blivit av med sina bostäder. 

Där blev José smittad av Covid-19. 

Han togs till sjukhus men dog efter två dygn. 

När hans syster kom dit för att hämta ut kroppen för att begrava den fick hon veta att 
det redan var gjort. Sjukhuset hade begravt honom. Hon fick inte reda på var. 

Vi som älskade honom har ingen grav att gå till. 

1. José "Marvin" och Monica Zak 



När vattnet sjönk undan gick Josés käresta Maria och deras dotter Leticia tillbaka till 
huset där de bott för att hämta sina ägodelar. Maria hade varit mest orolig för att 
Leticias skoluniform och skolböcker blivit förstörda. Huset stod kvar, men huset var 
tömt, alla deras ägodelar hade blivit stulna.  

Maria och Leticia får bo kvar på härbärget, men precis som många andra fattiga och 
orkandrabbade i Honduras tvingas Maria tigga. Hon står vid ett trafikljus och tigger av 
bilister när de stannar vid rött ljus.  

I ett av de många mejl och brev 
jag fått från läsare av Dogboy-
böckerna fick jag nyligen brev 
från en högstadieklass där varje 
elev, sedan de läst böckerna, 
valde ut en person ur böckerna 
som de skrev en novell om. En 
elev skrev att han valt att skriva 
om Marvin för han tyckte att 
han var en sån positiv person i 
en dyster och farlig värld. ”Varje 
gång han dyker upp i böckerna 
är det som solen går upp”. 

Nu har solen gått ner.  

 

Monica Zak, 21 december 2020 

2. Nahin "Alex Dogboy", Monica Zak och José "Marvin" 


