


Kapitel 1.
Hej jag heter Nico 
Jonson.

Jag går på 
Ängskolan.Jag är nio 
år och jag gillar att 
spela Minecraft.

Min bästa kompis 
heter Olle. Han gillar 
en i Ängskolan som 
heter Tindra.

Jag är rädd för min 
Vaktmästare Olof, han 
har alltid en kniv i 
byxfickan när jag 
kommer till skolan.

Det finns en magisk 
dörr på skolan som 
bara vaktmästaren vet 
om.
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Kapitel 2
Brevet

Vi spionerade på 
vaktmästaren. Jag 
hittade ett brev under 
den magiska 
dörren .Så här står 
det i brevet:

Hej! 
Jag heter Oscar 
Olsson och jag 
behöver hjälp. Jag bor 
i Afrika.
Hela mitt land är i 
fara, det är en massa 
tigrar som jagar oss. 
Massa har blivit 
uppätna. Får jag 
komma till ert land 
Sverige? 

Hälsningar
Oscar Olsson
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Jag måste hjälpa 
Oskar. Jag tror att det 
är vaktmästaren som 
har nycklarna men 
han är farlig med sin 
kniv. Hur ska jag 
kunna sno dem? Jag 
spionerar på 
vaktmästaren i flera 
dagar och hittar var 
han har gömt 
nycklarna. Nycklarna 
finns i ett skåp i hans 
rum och han är inte 
där nu, han är och 
äter mat. Jag går in i 
hans rum och tar 
nycklarna. Precis när 
jag kommer ut står 
Vaktmästaren Olof 
där. Jag gick förbi 
honom. Tur att han 
inte sade att jag skulle 
kolla i min ficka.

Kapitel 3
Nycklarna
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På andra sidan dörren 
öppnade sig en värld 
jag aldrig hade kunnat 
föreställa mig.
Allt var så annorlunda 
och jag hittade min 
kompis Oscar 
Olsson .Människorna 
var klädda antingen i 
gul,blå.röd eller grön.-
Vad var det för grej 
jag skulle hjälpa dig 
med?
-Massa tigrar jagar 
oss...

Kapitel  4
En annan värld
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PLÖTSLIGT, dök det upp en 
märklig varelse framför mig.
- Hej,vem är du? sa varelsen
-Jag är Nico Jonson, svarade 
jag klent.
- Vem är du? jag skickade ett 
brev till dig och jag heter Oscar 
Olsson. - Jag vill att du ska 
hjälpa mig.
-Hur då?
 - Kan du kan döda dom eller? 
Frågade han osäkert.
Oscar påminner mig om Olle, 
de har samma hår och kropp.
Men vad ska jag göra? Det 
känns hopplöst. Hur ska jag 
någonsin kunna hjälpa honom?
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En annorlunda värld
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Nu vet jag vad jag ska 
göra, jag ska göra en 
lista med grejer som jag 
ska ha när jag ska 
hjälpa min kompis. Nu 
vet jag vad jag ska ha i 
min lista:

Listan:

1. Kniv 

2.Vatten

3.Vattenkanna

4.Mat

5.Stövlar

6.Bra skor
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Mitt uppdrag
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När jag kom tillbaka 
till skolan var allt som 
vanligt. Jag skulle 
hämta mina grejer och 
jag gick och hämtade 
dem. Alla grejer som 
jag skulle hämta låg i 
mitt klassrum. Jag 
gick och tog dem. 
Sen gick jag till den 
magiska dörren och 
jag gick in igenom 
den. Min kompis 
Oscar Olsson stod på 
andra sidan dörren...
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Tillbaka i skolan
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Jag gick till min kompis Oscar 
även om det var läskigt. Det kom 
massor av tigrar och jag tog min 
kniv och dödade tigrarna som 
skulle döda min kompis Oscar. Allt 
var över. Jag såg att dörren var 
låst till skolan och jag frågade min 
kompis Oscar. Han sa att han 
kunde hämta en nyckel. Han tog 
en nyckel och den gick att låsa 
upp dörren med.

Kapitel 8
Sanningens ögonblick
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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. Jag tänkte 
på när jag räddade min 
kompis Oscar. Jag gick ut på 
rasten och jag såg 
vaktmästaren få en boll i 
huvudet. Jag gick och 
frågade: - Hur gick det? 
Vaktmästaren sade att det 
gick jättebra med 
vaktmästaren. Tydligen gick 
han runt och letade efter sin 
nyckel. Jag gav nyckeln till 
vaktmästaren och låtsades 
att jag hade hittat den på 
fotbollsplanen. Vaktmästaren 
skulle aldrig få reda på vad 
som hänt...
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