Gjord av Axel

Kapitel 1
Dörren
Hej jag heter Alex. Jag är 9 år och gillar
fotboll och judo. Jag går i Laxskolan
som ligger i Göteborg Mitt hår har jag
färgat grönt. Jag gillar färgen grön och
har ett grönt rum hemma och gillar
rymden. Jag brukar titta på stjärnorna
med mitt mikroskop hemma hos mig.
Jag är rädd för vaktmästaren för han
har en mörk röst och heter Bengt.
Min bästa kompis heter
Kalle han är 8 år.
Och han gillar basket. Kalle har
brunt hår och han är ganska
kort. Jag tycker han är jätte
rolig för han brukar dra massa
skämt.
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Det finns en konstig dörr på skolan
och ingen har gått in där på 70 år. Den
vill jag gärna gå in i för nästan ingen
vet vad som finns där inne. Kanske
dinosaurier eller massvis av godis eller
kanske ännu bättre än godis och
glass, en stad som heter godisstaden
och så finns det kanske dinosaurier
gjorda av glass?
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Kapitel 2
Brevet
-Nu är det rast, ropar fröken.
Jag sprang och satte på mig mina
kläder och sprang till dörren. Jag
knackade på dörren och det kom ut
ett brev under dörren. Undrar var det
står i brevet? Jag rullade upp brevet.
Det var skrivet med sand. Så här såg
det ut.

Hej Jag bor i ett höghus
som är gjort av godis. Jag
bor på våning 3 möt mig där
för jag behöver hjälp .
Att fånga draken som är
gjord av godis som sprutar
glass.
Hälsningar Alexander
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Oj jag vet inte vad det står. Jag måste lista
ut vad det står. Jag la brevet i fickan och
sen gick jag till min kompis Kalle och ville
få hjälp av honom. Men undra vad han är?
Jag gick till fotbollsplan men där var han
inte sen till basketplanen men där var han
inte heller. Nu såg jag att han var i skogen.
Jag gick till Kalle och berätta det som
hände. Han sa att han gärna ville hjälpa till
men brevet var borta. Jag sa till Kalle att vi
skulle leta efter det vid fotbolls plan. Vi
hittade brevet vid fotbollsplanen.
-Vi behöver en bok med gamla tecken, sa
Kalle.
-Vi går till biblioteket, sa jag.
Vi hittade en bok med gamla tecken.
-Punkt betyder ö, sa jag till Kalle. Det var 3
punkter räkna vi ut. Vid första punkten stog
det "hej jag bor i ett höghus som är gjort av
godis" Sen räkna vi ut allt. Så här stog det
"hej jag bor i ett höghus som är gjort av
godis.Jag bor på våning 3. Möt mig där för
jag behöver hjälp att fånga Draken som är
gjord av godis och sprutar glass".
Hälsningar Alexander
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Kapitel 3
Nycklarna
Jag måste få tag i nycklarna. Jag kollade runt.
Vem kan ha nycklarna? Jag såg rektorn ha
nycklarna. Jag gick till rektorns kontor. Jag
hittade en nyckel och låste upp. Det gick men
jag kunde inte öppna dörren. Jag såg nu att
man behövde 2 nycklar. Jag gick till rektorns
kontor igen. jag hittade inte några nycklar.
Men sen hörde jag några steg kommande hit
jag gömde mig snabbt. bakom dörren och
blev jätte rädd rektorn kom in i sitt kontor.
Rektorn öppnade en pärm och la ifrån sig
nycklar i en låda. och skrev nåt i pärmen och.
gick ut jag försökte öppna lådan men det var
ett lås. På den och rektorn hade den tror jag.
Jag väntade på att han skulle komma till baks
han kom tillbaka och nu kunde jag få tag i
nycklarna. Jag sa till Kalle att jag hittade
nycklarna. Jag ville fråga Kalle om han ville
följa med när vi öppnade? Ja det ville han vi
gick till dörren och vred upp långsamt.
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Kapitel 4
En godis värld
Vi öppnade dörren det var en mörk
gång Kalle sa att han skulle gå på
toa.
Jag sa att jag väntade inne i
gången. Dörren stängdes ganska
långsamt när Kalle hade gått iväg.
Jag kastade ut nycklarna så Kalle
kunde komma in sen. Jag gick in i
den nya världen den var gjord av
godis. Jag hörde massa viskande
ljud. Jag gick runt i den nya världen
och det luktade sött. Jag såg
massa godisar och åar som jag åt
och drakk av. Jag började se
massa hus som var gjort av godis.
Men jag hade ju ett uppdrag som
jag inte får glömma bort. Jag
hittade höghuset jag knakade på
men det var ingen hemma.
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Kapitel 5
En annorlunda
varelse
Jag knackade en gång till. Någon
öppnade. Det kom en märklig varelse
framför mig. Han sa:
- Hej vem är du? sa han
misstänktsamt.
- Jag heter Alex. Vad heter du?
- Alexander, sa varelsen.
- Hur många år är du?
- Jag är 70 år.
Jag kom och tänka på brevet och han
som gick in hit för 70 år sen. Och han
sa att han behövde hjälp med draken
som förvandlar sig till ett glassberg.
Och om man tittar på den dras man
dit och blir uppslukad. Det kändes
som att jag aldrig skulle lyckas hjälpa
min nya vän.
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Kapitel 6
Mitt uppdrag

Rätt som det var kom jag på hur jag
skulle hjälpa min nya vän
Jag behöver:
* ett rep
* gift
* varmt vatten
* en lyktstolpe
Jag ska knyta repet runt lyktstolpen.
Och om jag tittar mot draken håll så
åker jag inte hela vägen dit, för jag har
inte så långt rep. Sen häller jag gift
och varmt vatten på Draken, så dör
den tror jag.
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Kapitel 7
Tillbaka i skolan
När jag kom tillbaks till skolan var allt
som vanligt. Nu ska jag få tag på
grejerna på listan. Jag börjar med ett
rep. Jag hittade ett rep hemma. Nu ska
jag få tag på gift. Jag fråga pappa om jag
fick följa med till jobbet. Det fick jag.
Jag tog gift där. Nu ska jag få tag på
varmt vatten. Jag fick följa med till
mammas jobb för vi har bara kallt
vatten hemma. Jag fick vatten där. Nu
ska jag få tag på en lyktstolpe. Jag tog
en spade hemma och letade upp en
lyktstolpe i parken. När jag grävde upp
lyktstolpen ramlade den på mig. Jag
försökte att hålla upp den. Jag ropade
på hjälp. Jag höll på att mosas. Jag
ropade hjälp en gång till. Kalle kom
jättefort och hjälpte mig.Jag sa tack och
han gick in i världen med mig.
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Kapitel 8
Sanningens ögonblick
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När vi hade kommit in
sa jag hej till
Alexander och sa att
han skulle knyta repet
runt mig. Jag väntade
på draken. Han kom
mot mig och sen jag
tittade på Draken. Jag
åkte en bit fram,
hällde gift och vatten
på Draken. Han dog
inte, men han blev
snäll. Men när jag
stirrade fienden i
ögonen märkte jag att
han påminde mig om
någon. Jag sa hej då
till Alexander.
- Jag måste gå nu, sa
jag och sprang till
dörren.
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Kapitel 9
Tills någon annan
öppnar dörren
igen
Dagen efter satt jag på lektionen
och tänkte på allt som hade hänt.
På rasten såg jag att
vaktmästaren hade brutit benet.
Och jag ropade på Kalle och han
kom. Jag ringde ambulans.
Vaktmästaren letade efter några
nycklar. Han fråga om vi hade
dom. Då gav vi honom
nycklarna.
Ambulansen kom. När rektorn
kom tillbaka tittade vi på bio. Vi
såg på hundraåringen och vi
hade jättekul tillsammans.
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