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Kapitel 1.
Hej Jag heter Rebeca 
Olsson och jag går på 
Nordskolan.
Jag är 10 år. Jag har 
ljust hår. Jag har blåa 
ögon. Jag gillar djur. 
På vår skola har vi 
200 människor. Vår 
skola är ren och fin vi 
städar den två gånger 
i veckan.
Jag gillar min lillebror 
Elliot. Han har brunt 
hår. Han gillar 
fotboll.Jag är rädd för 
Bertil Joleström han 
är vaktmästare på 
skolan. Han hittade en 
dörr han visste inte 
vad den ledde han 
testade med alla 
nycklar han hade, 
men ingen passade.







Jag stod vid dörren. 
Sen kom ett brev, jag 
gick fram till dörren det 
stod i brevet: 
Hej! 
Jag heter Peppe, jag 
kommer i från Pluto. 
Hjälp!!! Jag sitter fast 
bakom dörren, kan du 
hjälpa mig? 
Jag måste komma till 
min hemplanet. 
Hälsningar Peppe

Jag skickade tillbaka 
ett brev och skrev att 
jag kan hjälpa honom.

Kapitel 2



Kapitel 3 nycklarna 
 
 
Jag måste hjälpa Peppe och komma in 
bakom dörren. Peppe måste ha hjälp 
snabbt! Bertil säger att han har provat alla 
nycklar och att ingen passar men jag tror 
honom inte. Jag tror att Bertil har nycklarna 
i sin bakficka och jag måste ta nycklarna i 
från Bertil men om han är läskig hoppas jag 
att han inte märker mig. Bertil är en tuff kille 
men en gång slog han ett barn och barnet 
började och blöda så han fick sparken från 
en annan skola. Jag smyger bakom honom 
när han står och pratar med min fröken så 
tar jag nycklarna i bakfickan. 



E





Jag ska försöka att 
låsa upp dörren med 
alla nycklarna men 
det var ingen som 
passade men jag hade 
en nyckel kvar. Jag 
prövade den sista 
nyckeln och den 
passade sen gick  jag 
in i dörren, det var 
läskigt och det 
pirrade i magen. Sen 
när jag gick in så såg 
jag massor av godis, 
jag gick in och åt 
jättemycket godis.

Kapitel 4	



När jag stod bakom 
dörren kändes det pirit 
sen kom det en 
varelse jag aldrig har 
set.jag svimma den 
personen frågade om 
jag va död jag sa vem 
är du jag är Peppe jag 
kommer i från Pluto 

När jag stod bakom 
dörren kändes det 
pirrigt sen kom det en 
varelse jag aldrig 
hade sett. Jag 
svimmade. Den 
personen frågade om 
jag va död, jag sa:  -
Vem är du? - Jag är 
Peppe och jag 
kommer i från Pluto. -
Var det du som 
skickade brevet till 
mig? -Ja det var jag, 
min planet håller på 
att utplånas. -Tror du 
att du kan hjälpa mig? 
-Ja det kan jag.

Kapitel 5	



Plötsligt kom jag på en plan 
för att rädda Peppes planet. 
Vi kan bygga ett UFO, sen 
flyger vi till Pluto och räddar 
alla. -Jag fick ett sms från 
Pluto,säger Peppe. -Va skrev 
dom? -Dom skrev att några 
hade dödats.
-Vad behöver vi för att bygga 
ett UFO? 
Jag måste hämta några 
saker i den vanliga världen. 
Jag ska hämta:
1. Glas
2. Metall
3. Skruvar 
4.Knappar 
5.Spakar 
6.Stolar
7.Sladdar
Bra nu har vi allt som behövs 
för att bygga ett UFO.Oj jag 
glömde ju hammare och 
skruvmejsel, så nu har jag 
hämtat allt som jag behöver.
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Kapitel 7	

När jag kom tillbaka till skolan var 
allt helt vanligt. Sen när skolan var 
slut så gick jag hem och snodde 
glas, skruvar och hammare och 
skruvmejsel .Mamma kommer in 
och frågar: -Varför tar du glas, 
säger mamma. -Jag är törstig.Jag 
tog 10 glas och det fanns bara sju 
kvar och vi är fem i vår familj. 
Hoppas att glasen räcker till 
UFO:t.



Kapitel 8	
Vi flög iväg med 
UFO:t och när vi 
flög till Pluto kom 
Peppes värsta 
fiende. Vi lurade 
honom, sen kunde 
vi flyga till Pluto. 
Det va jätte pirrigt 
i magen. Sen kom 
vi fram och Peppe 
klev ur UFO:t, jag 
med. Sen kommer 
Peppes ar, det 
betyder fru på 
plutiska. 



Kapitel 9 
När jag gick på rast så 
såg jag vaktmästaren 
råka åka ut för en 
olycka. Jag sprang så 
snabbt jag bara kunde 
och frågade vad som 
hade hänt. Han sa att 
några i åttan hade 
retat honom och sen 
slog dom på honom. 
Jag tog upp honom 
och han blöder 
jättemycket. Efter det 
gick vi till skolsyster 
och sen såg han att 
hans nycklar var 
borta. När lektionen 
började gick jag till 
vaktmästarens kontor 
och lade tillbaka 
nycklarna.



Det här är en bok 
som är 
spännande.Den 
handlar om en tjej 
som försöker att 
låsa upp en dörr 
och då möter hon 
en konstig gubbe 
som heter Peppe. 
Dom försöker sedan 
att rädda peppes 
planet.




