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GÖTEBORG. Eget kläd-
märke, egen hemsida 
med en av landets mest 
lästa bloggar – Sabahu-
din Sabanis liv är fasci-
nerande.

– Drömmar är till 
för att uppfyllas, det 
är därför du har dem, 
säger han.

Nu blir 16-åringens 
liv tv-serie på nätet.

Sabi som han kallas är egent-
ligen som vem som helst. Han 
går i årskurs nio i Kyrkbysko-
lan i Nödinge och kämpar 
hårt med studierna, men han 
har också ett annat liv.

– Min blogg har gjort Sabi 
till en idol. Många följer den 
och det har gjort företag in-
tresserade. Jag får många 
roliga förslag, men jag för-
söker verkligen hålla mig på 
jorden. Egentligen vill jag 
vara som vem som helst, men 
samtidigt vill jag förverkliga 
mina drömmar. Alla gör inte 
det, säger Sabi.

Det började med att han 
arrangerade en liten galaföre-
ställning hemma på Klöver-
stigen för sex år sedan, sedan 
dess har det blivit åtskilliga 
musikaler och dansföreställ-
ningar. Sabi har låtit alla in-
trtesserade få följa hans pro-
jekt via nätet. Han startade 
tidigt en egen blogg och när 

idolen Michael Jackson gick 
ur tiden såg Sabi till att "hela" 
Göteborg fick dansa spontant 
till popkungens klassiker.

– Dansen betyder mycket 
för mig och det var så jag kom 
i kontakt med Alexandra, be-
rättar Sabi.

Alexandra Arcari Gimdal, 
3e, är tjejen som också har 
gått sin egen väg. Till yrket 
är hon dokumentärfilmare 
och när hon lärde känna Sabi 
kände hon direkt att han var 
speciell.

– Vilket föredöme, tänkte 
jag. Han gör allt han känner 
för och visar att hårt arbete 
lönar sig. Dessutom tar han 
tydligt avstånd från droger, 
vilket gör honom till en mot-
bild från alla andra kändisar 
som tv lyfter fram i sina ka-
naler. Jag vill göra en doku-
mentär som visar ett gott fö-
redöme, att du kan nå fram-
gång utan alkohol, silikon-
pattar och förstorade läppar, 
säger Alexandra öppet.

Åtta avsnitt
Dokumentären om Sabi ska 
bli åtta avsnitt och sändas på 
olika nöjessajter.

– Vi börjar med att spela in 
och lansera de två första av-
snitten. Dessa kan vi spela in 
med stöd av olika partners. 
Vi hoppas resultatet ska bli 
så bra att vi sedan kan få ihop 

tillräckligt med nya intres-
senter för att göra de reste-
rande, berättar Alexandra.

Avsnitt två ska spelas in 
under två veckor i Thailand.

– Det har varit en av mina 
stora drömmar att få resa dit 
och rida elefant, mata små 
apor och njuta i solen, säger 
Sabi.

Inspelningen kommer att 
äga rum i samband med påsk-
lovet och Sabi behöver bara 
begära ledigt en dag.

– Annars hade jag inte 
gjort det. Skolan går först och 
även om jag har mängder av 
erbjudanden så kommer jag 
inte sväva iväg. Till hösten 
väntar Schillerska gymnasiet 

i Göteborg där jag ska fördju-
pa mig inom dans och musik. 
Som det känns just nu så lever 
jag ett liv där jag har det bästa 
av två världar, säger Sabahu-
din Sabani.

– Åker till Thailand för inspelning
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0303-74 61 79 
Göteborgsv 56, Älvängen 

Fax 0303-749637  
Email info@hardesjobil.se 
www.hardesjobil.se

Välkomna!
/Niclas med personal

NU ÄR DET DAGS FÖR
DÄCKBYTARKVÄLLAR

Välkomna in

tisdag 19 april & 
torsdag 28 april 
då vi har våra traditionella 
däckbytarkvällar med 

öppet 17-20

Boka tid 
för skifte på 
74 61 79 eller 
74 66 57

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Sabahudin Sabani är bara 16 år, men har redan eget klädmärke, en av landets mest lästa bloggar och nu blir hans liv tv-serie. 
Dokumentärfilmaren, Alexandra Arcari Gimdal, tycker Sabi är ett föredöme och en kontrast till många andra ungdomar. "Han 
når fram till ungdomar utan alkohol, silikonpattar och förstorade läppar". I första avsnittet träffade Sabi barndomskamraten 
Christian Gherman i Göteborg.

SÖKES!
Hus eller villa 

önskas hyras i Ale 
eller Lilla Edets 

kommun.

Tel 0708-304 604

Sabis liv blir tv-serie på nätet


