
Den Magiska 
Dörren



Hej! Jag heter Morfis Morrson. Jag 
är 10 år och går på Morfis skolan. 
Mitt hår är ljusblont och jag har 
blågröna ögon. Jag är ungefär 140 
cm. Mina intressen är att spela 
Morfisboll och så samlar jag på 
saker som glimmar. Morfisboll är 
ungefär som fotboll fast man får ta 
med händerna. 

Jag är kär i Mona Alfredsson.  Och 
jag är rädd för Magister Morris. Han 
ser så läskig ut och beter sig skumt. 
En gång såg jag honom gå in genom 
en konstig dörr på skola. Jag undrar 
över den konstiga dörren och jag tror 
att Mona också undrar över dörren. 
Jag har sett att hon ofta går förbi 
dörren och rycker lite i handtaget. 
Det verkar som att hon inte vågar 
öppna dörren.

Kapitel 1 - skolstart 
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En dag fick jag se att magister Morris smög 
runt i korridorerna och betedde sig skumt. Jag 
bestämde mig för att ta reda på vad han höll 
på med. Jag smög tyst efter honom och såg 
att han var och petade på dörren. Han 
försökte öppna dörren men den kan inte 
öppnas hela tiden bara i bland. Då smög jag 
efter honom in till ett rum och då såg jag en 
lapp och så gömde jag mig tills han hade gått. 
Sen efter 5 minuter gick han och då skyndade 
jag mig att ta lappen. På lappen hittade jag ett 
brev där någon ropade på hjälp. 

Hej 
Jag behöver hjälp med att döda dom 2 
mördarna så att vi lever i fred. Jag tror att 
dom finns bakom den magiska dörren. Bakom 
där finns ett godis land. Men mördarna är 
onda gelé hallon. 

Kapitel 2 - Det magiska brevet
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Kapitel 3 -Nycklarna

Nu behöver jag nycklarna till dörren för det är 
någon som verkligen behöver hjälp.  Nästa 
dag såg jag magister Morris öppna dörren. 
Först när jag såg honom hade han ingenting i 
händerna, men sen helt plötsligt hade han 
massor av godis i handen. Hade han snott det 
av någon? Eller var kom godiset ifrån?

Precis när han kom nära mig skyndade jag 
mig så snabbt jag kunde och tog nycklarna 
från bakfickan. Vilken tur att han inte märkte 
något. Magister Morris hade nog själv snott 
dom från någon vaktmästare.
Jag kände mig glad för att jag skulle kunna 
hjälpa den som behövde hjälp. Jag skyndade 
mig till dörren och försökte vrida upp låset och 
det klickade till.
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Kapitel 4 - En annan värld

Och nu tog jag ett kliv in igenom den 
magiska dörren. På andra sidan 
dörren öppnade sig en värld
jag aldrig hade kunnat föreställa mig. 
Allt var så annorlunda. En godisvärld, 
allt var gjort av godis. 

Men det fanns inte tid att äta godis 
just nu. Jag ska hjälpa den som 
behöver hjälp. Jag blev nästan 
snurrig av all den goda doften. Runt 
omkring mig såg jag chokladsjöar, 
buskar av spunnet socker, träd som 
såg ut som klubbor och stenar som 
Salta Paddor.
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Kapitel 5 -en annorlunda vän 

￼

-Hej! Vem är du? sa jag till någon person som 
jag aldrig har sett innan. 
-Jag heter Johan och jag är en godisklubba. 
Vad är du? sa Johan.
Jag sa:
-Jag är en människa. 
-Jag bor i ett polkagris hus. Vad bor du i? 
Frågade Johan mig.
-Jag sa jag bor i ett trä hus. 
Sen sa Johan att han var tvungen att gå och 
äta.
 -Hej då! Jag kommer tillbaka sen.

1 timme senare kom Johan tillbaka från sin 
middag. Han åt tacos
med pitabröd och salsa och ost och gurka. 
Men Johan ramlade och fick ett skrapsår och 
skrek:
-AJAJAJ!!!! Men jag hjälpte honom hem och 
mamman hjälpte han med ett plåster och då 
blev han glad igen. Och vi lekte tills vi skulle 
sova.
Sen nästa dag sprang jag tillbaka till Johan. 
Och så lekte vi så varje dag och jag tyckte det 
var jätte kul. Det var lika kul att leka med 
Johan som det var att leka med Mona.
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"Rätt som det var skulle jag leta efter några 
saker..." Jag behövde gå till den vanliga världen 
och leta efter ett långt rep och två varmkorvar 
och en kniv. När jag hade hittat allt gick jag till 
Johan och han sa en kniv och två varmkorvar 
och ett långt rep. Johan sa att han tyckte att det 
var konstigt att jag hämtade knivar och två 
varmkorvar och ett jätte långt rep. 

Hej då! Johan
Det var inte så kul att lämna honom men jag 
behövde det. Det ville jag inte egentligen men 
det var dags att lämna honom men jag kommer 
sakna honom. Innan jag gick bad jag Johan att 
gillra en fälla åt geléhallon. Han skulle gräva en 
grop och lägga grenar över. I mitten skulle han 
sätta ut de två varmkorvarna. Jag hade ingen 
aning om geléhallon verkligen gillar varmkorv, 
men vi chansade.
Johan lovade att göra fällan direkt. Under tiden 
skulle jag gå tillbaka till mitt vanliga liv. Jag 
kommer att komma tillbaka imorgon och kolla 
om fällan fungerat.

Kapitel 6 - Mitt uppdrag
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Kapitel 7 - Tillbaka i skolan

Väl tillbaka i den riktiga världen var jag 
tvungen att gå till skolan. Vi hade fyra 
lektioner den dagen, men allt jag kunde tänka 
på var fällan. Undrar om det kommer att vara 
några geléhallon där när jag kommer tillbaka? 
Direkt efter skolan tog jag mig till dörren. Jag 
öppnade den och klev in. Jag gick raka vägen 
till fällan. Den hade löst ut. Någon var fast i 
fällan! Jag smög försiktigt fram. Det prasslade 
där nere. Någon försökte att ta sig upp...

När jag lutade mig fram för att se vad som 
fastnat i fällan fick jag se Johan.
- Men Johan! Vad gör du där nere?
- Jag blev sugen på en korv och precis när jag 
greppade korven så ramlade jag ner.
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Kapitel 8 - Sanningens ögonblick

När jag hade hjälpt Johan upp ur fällan 
byggde vi om den. Hoppas han inte 
fastnar igen. Men jag måste möta 
fienden och Johan med, men jag tror att 
vi klarar det. Ifall vi gör det så blir alla 
godisar fria om vi vinner. Nu var det dags 
att möta våra två fiender. Jag tog mod till 
mig och gav mig iväg. Jag var nog 
tvungen att locka med dem bort till fällan.

Nu behövde jag bara hitta geléhallonen 
och lura med mig dem till fällan. Jag gick 
bort till porten där de brukar stå och 
vakta. Jag fick syn på dem ganska så 
snabbt. Jag höll mig på avstånd. Vid 
mina fötter hittade jag några små 
praliner. Jag kastade pralinerna mot 
deras huvuden. Jag träffade båda 
geléhallonen. De blev vansinniga och 
började jaga mig. Jag sprang allt vad jag 
kunde mot fällan.

De kom närmare och närmare. Som 
tur var hade de inte kommit ifatt mig 
när jag kom fram till fällan. Jag 
hoppade snabbt åt sidan. 
Geléhallonen hann inte reagera utan 
de sprang rakt ner i fällan. Med ett 
stort brak ramlade de ner i fällan. Nu 
var de äntligen fast. Men vi tog med 
dom till människovärlden och vi 
fängslade dem. Äntligen var 
godisvärlden fria från sina 
förtryckare.

Jag sa hej då till Johan och sedan 
gick jag tillbaka till dörren och 
lämnade godisvärlden.
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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 undrade vad 
Johan gjorde borta i Godisvärlden. Jag satt 
och tittade ut genom fönstret och drömde mig 
bort. Då fick jag se Magister Morris gå över 
skolgården. Plötsligt halkade han på ett 
bananskal.

Jag rusade ut och hjälpte honom upp fastän 
jag egentligen inte ville. När han hade kommit 
upp på fötter igen började han leta efter 
något. Jag frågade honom om jag kunde 
hjälpa honom. Han sa att han trodde att han 
hade tappat sin nyckel. Så försiktigt och 
snabbt som jag kunde tog jag upp nyckeln 
och la den på marken. Han hittade den 
nästan direkt. Han såg nöjd ut.

Jag trodde att jag hade lyckats undvika att bli 
upptäckt, men när jag skulle gå därifrån sa 
han:
- Hade du trevligt därinne? Träffade du 
möjligtvis en godisklubba som heter Johan 
där?
Han blinkade till mig med ena ögat och log.
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