


Kapitel 1 

Hej!
Jag heter Leo och är 
nio år och går på 
Lindskolan. Min bästa 
vän är Jakob. Vi 
brukar spela fotboll.
Det är en gubbe jag är 
lite rädd för, han 
frågade mig vart en 
dörr leder men jag vet 
inte. 
Det finns en tjej som 
heter Filippa och jag 
gillar henne.
Mannen jag är rädd 
för undrar om en dörr 
som kallas för den 
magiska dörren.
När jag är hemma 
brukar jag leka med 
min vän som heter 
Rocky.






Kapitel 2 
 
Hej! 
Jag har hittat ett brev 
under den magiska 
dörren i brevet står 
det: 
 
Hej! 
Jag heter Lucifer, jag 
kommer i från 
Dvärglandet. Jag 
behöver hjälp för att 
mitt land är i fara. 
 
Jag håller på att dö. 
 
Hälsningar Lucifer. 



Kapitel 3.

Jag är stressad och 
måste hitta nycklarna 
till dörren. Jag vet att 
gubben jag är rädd för 
har frågat om dörren 
och han kanske vet 
var nycklarna är. Jag 
försöker hitta honom. 
Han heter John och 
jag tror att han har ett 
kontor i skolan där 
ligger nog nycklarna. 
Jag ska gå dit i natt 
med Jacob och då tar 
jag dem. Jag är lite 
rädd för att nåt ska 
hända.

På kvällen vaknar jag 
och möter Jacob och 
vi cyklar dit.

Kapitel 3.

Jag är stressad och 
måste hitta nycklarna 
till dörren. Jag vet att 
gubben jag är rädd för 
har frågat om dörren 
och han kanske vet 
var nycklarna är. Jag 
försöker hitta honom. 
Han heter John och 
jag tror att han har ett 
kontor i skolan där 
ligger nog nycklarna. 
Jag ska gå dit i natt 
med Jacob.och då tar 
jag dom.jag är lite räd 
för att nåt ska hända.

På kvällen vaknar jag 
och möter Jacob då 
cyklar vi dit. Vi bryter 
oss in i skolan i natt.



Kapitel 4

När vi gått dit 
öppnade vi dörren då 
hittade vi nycklarna 
sen gick jag ut.  Jag 
gick till den magiska 
dörren. Jag öppnade 
dörren med nycklarna 
och jag gick in. Dörren 
stängdes, det var 
läskigt. Jacob var på 
andra sidan dörren 
och jag var ensam 
och jag visste inte vad 
jag skulle göra.Jag 
vände mig om då såg 
jag nåt helt annat. Jag  
såg coola saker, det 
kändes konstigt det 
såg ut som jag var i 
en magisk värld.



Kapitel 5





Plötsligt dök det upp en märklig varelse framför mig jag 
frågar:- vem är du ?
 - jag är Lucifer svara han.



Plötsligt dök det upp 
en märklig varelse 
framför mig jag 
frågar:- vem är du ?
 - jag är Lucifer svara 
han. -jag behöver 
hjälp säger Lucifer 
 - med vad ?
 - det kommer ut lava 
varelser ur 
vulkanerna.
 - hur ska jag hjälpa 
dej.



Plötsligt dök det upp 
en märklig varelse 
framför mig och jag 
frågar:
 -Vem är du ?
 - Jag är Lucifer, 
svarar han.
 -Jag behöver hjälp, 
säger Lucifer.
 - Med vad?
 - Det kommer ut 
lavavarelser ur 
vulkanerna.
 - Hur ska jag hjälpa 
dej?
Jag vet inte vad jag 
ska göra och allt 
känns hopplöst.




Kapitel 6

Rätt som det var kom 
jag på hur jag skulle 
göra.
Jag behövde bara 
hämta några saker 
först:

En kniv.

Ett rep.

Två mackor.

Jag sa hej då och sen 
sprang jag tillbaka.



Kapitel 7

Jag är tillbaka och  jag 
måste hitta sakerna.
Jag går upp för 
trappan och går till 
källaren och hittar ett 
rep och en kniv.
Sen går jag till bamba 
det var stängt, hur 
skulle jag få tag i 
mackorna? 
Jag går hem och på 
bordet ligger det två 
mackor och jag tar 
dem.




Jag tog mod till mig 
och gav mig iväg mot 
dörren och jag 
öppnade den och gick 
in. Där var han min 
kompis, jag tog kniven 
och skar mackorna 
och åt. Sen gick jag till 
monstrerna och band 
fast dem. De gav upp 
och jag och Lucifer 
gick hem.

Kapitel 8

Jag tog mod till mig 
och gav mig iväg mot 
dörren jag öppnade 
den och gick in och 
där var han min 
kompis jag tog kniven 
och skar mackorna 
och åt. Sen gick jag till 
monstrerna och 
bindfast de och de 
gav upp sen gick jag 
och Lucifer hem.



Hej

Kapitel 9

Jag är tillbaka till 
skolan.
När jag var på 
rast såg jag han 
John jag blev 
red.
Han skulle gå 
nån stans han 
såg inte trappan 
så han ramlade 
och bröt armen.
Jag sprang dit 
och ringde 
ambulansen sen 
la jag tillbaka 
nycklarna han 
upptäckte att en 
nyckel var borta.


Jag var tillbaka i 
skolan.
Jag såg John i 
trappan och blev rädd. 
Han ramlade plötsligt 
ner för trappan och 
bröt armen.
Jag sprang dit och 
hjälpte honom och jag 
ringde ambulansen. 
Jag la nycklarna i 
hans ficka. 
Han hittade nycklarna 
och han saknade en 
nyckel......
Sen blev han arg.
Jag blev rädd och 
undrade hur jag skulle 
ge tillbaka dem...



Ingress
Leo är nio år och går 
på Lindskolan. 
Plötsligt en dag hittar 
han ett brev under en 
dörr... Det är ett brev 
från Lucifer från 
Dvärglandet. Lucifer 
är desperat och 
behöver hjälp snabbt. 
Lucifers land är i 
nämligen fara och Leo 
är den enda som kan 
rädda dem... 


