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September
Hej dagbok 

Hej, jag heter Pelé jag är 
12 år och försöker spela 
cool. Jag spelar inte bara 
cool utan även fotboll. När 
jag blir stor kommer jag 
vara legend det kommer 
även mina vänner Zico och 
Owen. Min lärare tvingade 
mig skriva den här 
dagboken för att jag skulle 
få mindre fritid. 

Jag tycker inte det här är 
så kul. Jag fick även köpa 
boken själv. Den skulle 
kosta minst femhundra för 
att jag inte skulle ha några 
pengar kvar. 
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Septe
mber 18Goddag dagbok

 Idag var jag Zico och 
Owen i Gryaab. Owen 
hoppade i bassängen 
men han kom upp igen 
(NOT). Sen hittade vi han 
ute i havet ett halvår 
senare. När jag hittade 
honom red han på 
delfinerna sjöng halleluja. 
När vi tog upp honom 
hade det börja växa 
sjögurkor på honom.

När vi lämnade Owen till 
hans mamma blev hon så 
arg så hon åt sjögurkorna 
som växte på honom. 
Dagen var helt perfekt tills 
Poof kom och gjorde ett 
kalsong ryck på mig. Sen 
tog han kort på mig och la 
ut på Instagram.  

                                                                
Hej då din feta dagbok 



Oktober
4

Det farligaste stället är i 
hörnet det luffaren föder. 
Pelé brukar gå till sitt själv 
byggda rum och skriva 
dagbok. 

Pelé bor i en grotta i Rio. 
Grottan har ingen adress 
men den har ett kylskåp och 
två slaktgrisar. Han bor där 
med en luffare som bara 
sitter och föder grisar. Det 
ända luffaren äger är grisar 
och 10 000 doftgranar. 
Grottan har bara två rum det 
ena grävde Pelé själv med 
ett par grisfötter som 
luffaren sedan åt upp. 



November 6

Dumma dagbok den här 
hittade jag på väg till 
skolan från min grotta.

Efter ett par dagar kom 
rektorn och sa till mig att 
jag blev utvald till att vara 
vakt till skorstenen. Jag 
frågade varför man inte 
bara sa till att barnen inte 
fick vara på taket men 
han sa bara att han inte 
var så smart.  

November   8



December 11
I morse fick jag ett mail av någon 
skummis. Han sa att han var Yaya. Då 
tog jag och spårade honom och inte 
Yaya. Men i mailet stod det instruktioner 
till att bli legendarisk fotbollspelare. 

   
Du behöver: boll, fotbollsskor och talang

Att göra: 
1. Provspela för ett topplag i världen.
2. Komma in i ett topplag.
3. Sen behöver du komma upp i A-
laget.
4. Därefter behöver du prestera perfekt.
5. Efter det behöver du bli värvad till ett 
ännu större lag.
6. Sen behöver du komma till landslaget 
och avgöra VM.



Januari    6
Hej på dej den dumma dagbok. Vi har 
haft ett mögligt jullov och i julklapp fick 
jag en minigris av luffaren som bor i min 
grotta. Jag kallar min minigris Gunter. 
Jag skrev en recension om Gunter. 

Minigrisen Gunter
Recension av Pelé

I julklapp fick jag en julklapp som jag 
tycker om mycket. Det är en minigris 
som kallas Gunter. Nu ska ni få veta 
exakt om Gunter.

Den heter alltså Gunter och jag tycker 
om den för den äter råttorna som 
försöker äta på mina tår. Jag fick den av 
luffaren som bor i min grotta. Min 
minigris lägger minifisar. Den är mycket 
bättre en doftgranen jag fick förra året. 

Avslutningsvis vill jag bara säga att den 
är helt ok och den får 36 av 37 
minigrisar. 



Februari  17
Idag började mitt jobb med att stoppa 
barnen från att ramla ner i skorstenen. 
När jag gick upp på taket såg jag den 
danska regeringen och lurade barnen 
till att hoppa ner i skorstenen. Jag var 
så rädd för den danske regeringen så 
jag skolkade och gick till MCDonalds. 
När jag var där kom jag på en ide. Om 
jag sätter fast ett galler med tejp så de 
inte kan få loss det. Men när jag 
frågade lärarna sa dem att det var för 
dyrt och att dem inte brydde sig om 
barnen skadade sig. Jag var tvungen att 
gå till den ända läraren som lyssnade 
på mig. Men när jag frågade Harry 
Potter sa han att jag skulle göra en 
debattartikel. 

STOPPA DANSKARNA?

På skitskolan i Peru finns det 
ett problem med att den 
danska regeringen lurar 
barnen att hopp ner i 
skorstenen jag har lösningen 
köp galler och tejp så dör inte 
barnen!
* det är inte dyrt att köpa tejpen som 
man sätter fast den med. 

* det blir smutsigt om barnen dör. 

* ni får betala för skadorna på 
barnen och ni kan bli av med jobben  



Februari 27
När jag satte upp lappen vid 
lärarrummet tog det lång tid innan dem 
kom till mig och ändrade sig. Det var 
många som kom till lärarna och sa att 
det var en bra ide att sätta upp galler för 
skorstenen. Den danska regeringen 
blev sura och skrev in en ny lag i 
Danmark. Den lagen gjorde det olagligt 
att åka till Peru. Dom gjorde även en till 
lag där det står att alla måste slänga 
ner sina  barn i skorsten 

Mars  18
Hej din sega dagbok. Idag såg jag en 
reklam för en supertoalett som spolade 
av sig själv. Den kunde åka så att man 
kunde baja när man åkte runt. Den 
kunde även göra pannkakor. När man 
spolade med toan så kom det fiskar. 



Jag köpte supertoan för att jag alltid har 
drömt om att ha en toa som åker runt, 
gör pannkakor och spolar med fiskar. 

9 april
Hej på dej din udda dagbok. Idag gick 
jag till rektorn och rånade honom på 
pengar så att jag skulle kunna köpen en 
flygbiljett till England. När jag kom hem 
och berättade för luffaren så frågade 
han varför jag skulle åka dit. Jag 
svarade bara "för att jag vill" och gick. 
När jag kom till England så åkte jag till 
Manchester och klättrade in på citys 
arena och kollade på matchen  mellan 
City och Spurs. Innan matchen smet jag 
in i Citys omklädningsrum och då fick 
jag Yayas autograf. 

När han blev klar med autografen så 
kom Pellegrini och ropade på vakterna 
och sparkade dem i magen och sprang 
iväg. När jag kom ut på planen såg jag 
den danska regeringen komma 
springande mot mig. Dom hoppade på 
mig och bar ut mig till deras VIP platser 
på arenan. Sen när domaren blåste 
igång matchen så slängde de ut mig på 
planen. Jag fick panik och sprang fram 
till Yaya och brottade ner honom och 
sprang ut med honom. Alla på arenan 
var så förvånade att det inte gjorde 
någonting. Jag hoppade på ett plan och 
flög hem med Yaya som handbagage. 
När jag var hemma fick jag ett mail av 
MCFC där det stod att jag fick 10 000 
om dom fick tillbaka Yaya Touré. Jag 
svarade att jag ville ha 30 000 och dem 
jag ja till det. 



Men då sa jag att jag ville ha 50 000 
och då svarade att jag var kaxig så jag 
fick 60 000 istället. 




