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Kapitel 1
Den 
magiska 
dörren     


Hej jag 
heter Henry 
jag är 8 år 
och går på 
arla skolan 
min 11 
årige 
storebror är 
min bästa 
ven.
Jag är lite 
red för den 
sura 
vaktmästar
en Oskar 
han gormar 
på ås  när 
vi inte 
ställer upp
Skorna på 
skohyllan 
fast jag har 
anat där 
redan?
detfins en 
konstig låst 
dör på 
skolan jag 
Undrar vem 
som har 
nycken

Kapitel 1 Den magiska dörren 
  

Hej jag heter Henry  jag är 8 år och går på 
Arlaskolan.  Min 11årige storebror Harald  är 
min bästa vän. Jag är lite rädd för den sura 
vaktmästaren Oskar, han gormar på oss när 
vi inte ställer upp skorna på skohyllan. Det 
finns en konstig låst dörr på skolan jag undrar 
vem
som har nyckeln. Hoppas det inte är Oskar 
som har den, då kommer jag aldrig att få veta 
vad som finns bakom den. Oj då skolklockan 
ringer, äntligen får jag gå hem
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Nu måste jag skynda mej till träningen jag får 
inte komma försent till hockeyn. Jag måste 
packa.
Skridskor handduk tejp till skridskorna. Å nej 
jag kommer för sent! Lika bra att hoppa över 
hockeyn. Jag ska nog gå och lägga mej.

Kapitel 2 brevet


En dag när jag kom till skolan såg jag ett brev 
sticka fram under den konstiga dörren. Jag 
tog upp det och läste... Hjälp!! 
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Bakom den här dörren finns en annan värld. 
Man behöver en magisk nyckel för att kunna 
låsa upp dörren. Men  Oskar tog nyckel och 
låste in mej här.  Snälla hjälp mej här  ifrån.

Kapitel 3 - Nycklarna 


Nu var jag rädd. Men någon där inne behöver 
min hjälp. Vad var det hen sa? Oskar tog 
nyckeln.
Ooooo jag såg en nyckel på hans kontor förra 
veckan men då måste jag gå in på Oskars 
kontor !. Jag var vettskrämd men jag måste 
hjälpa  den som sitter fast där inne. Jag börjar 
i morgon. 
Nästa morgon när jag vaknade så åt jag min 
frukost och sprang sedan direkt till skolan och 
pratade med Harald. Han tyckte att jag skulle 
gå in dit när Oskar tog rast.
Nu ska Oskar snart ta rast och jag var så rädd 
så jag svettades när jag gick upp för 
trapporna till hans kontor.
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Nu kommer han ut. Ja han glömde låsa dörren. 
Jag går in. på bordet ligger nyckeln den glänser 
Tycker Henry.Henry tar nyckeln och går till baka 
till dörren men det kommer någon kan det vara
Oskar. Henry lägger örat mot dörren och vrider 
sakta upp låset!.

Kapitel  4 en annan värld





Jag kikar försiktigt ut genom dörrspringan och 
pustar ut av lättnad. För där kommer Harald
För att kola hur det går.kom nu går vi till 
dörren säger Harald. Men just då ringer 
Haralds
Skolklocka in så Harald måste gå. Jag får väl 
gå in genom dörren själv säger Henry. jag 
gick ner för trapporna 
Och ställde mig framför dörren. Jag sate in 
nyckeln i låset och vred om det rasslade till 
som om
Det var lite rostigt inuti låset jag höll 
tummarna för att dörren skulle öppna sej. Och 
plötsligt svängde den upp .bakom dörren 
öppnade sej en värld jag aldrig set förut det 
enda ljud som hördes 
Var en svagt kluckande Beck som prålade 
fram. plötsligt kändes det fel varför var det så 
tyst.
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Plötsligt drog det in kall och kylig bris jag 
kände mej iakttagen. Jag hörde något och 
vände mej om och där hopade en kanin, jag 
drog en suck av lättnad men plötsligt hörde 
jag röster på avstånd så
jag kröp in under ett träd.
I

Plötligt så hörde jag 
nån sa Henry Henry 

Han stog över träden

.

Och stirrade hemst på 
mig

Han tog oss till rektorn 
men tur så va rektorn 
snäll.

Det kom en isande känsla längs 
ryggraden och plötsligt blev det kallt. 
En grå och tjock dimma svepte in över 
mej och jag hörde svagt viskande 
röster på avstånd.  Jag försökte gå mot 
ljudet men det blev allt svagare det  
började regna. Jag kröp in under en 
gran och tänkte att det var tur att det 
var lördag i morgon.

Kapitel 5
En annorlunda vän




Nästa dag åt jag några beska blad till frukost. 
Då hörde jag röster igen den här gången blev 
det starkare ju längre jag gick. Jag såg något 
där framme jag började springa men när jag 
nästan var framme snavade jag på en rot jag 
kröp fram sista biten. Där under ett vält träd 
låg en märklig varelse. Var det du som skrev 
brevet frågade jag. Ja, det var jag som skrev 
brevet vem är du frågade varelsen.
Jag heter Henry svarade jag. Vem har gjort 
det här mot dig. Skrev jag inte det i brevet sa 
han förvånat Oskar gjorde det här mot mig. Oj 
det är bäst vi försöker få ut dig här ifrån sa 
jag.!
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Hon släpte mig och 
kaninen sen så

Undrade hon hur  jag 
fick
 tag på en kanin.

Och jag sa att Oskar 
gömmde kaninen in i 
en låst dörr.

Rektorn sa är 

det sant 

Oskar 

svarade ja 

men det är en 

för tro
llad 

kanin.

Så svarade kaninen ja 
det är . rektorn sa till 
kaninen kan du prata 
Kaninen sa ja Oskar 
och Henry viste att 
kaninen kunde prata.

Kapi
tel 5

Jag tog i och han tog i men trädet ville inte 
flytta på sej. Till sist sa jag. Vad heter du? 
-Jag heter Elvin, svarade han  
-Fint namn, sa jag. Jag tänkte att han liknade 
Harald. Han var glad snäll och hjälpsam. Lite 
precis som Harald. När vi lyckats knäcka en 
gren så hade det redan blivit mörkt. Det 
kändes som om jag aldrig skulle kunna hjälpa 
min nya vän.


Kapitel 6
Mitt uppdrag 



Rätt som det var kom jag på hur jag skulle 
göra ....
Jag viskade till Elvin. Ja,  det kan gå svarade 
han. Men hur ska du få tag på en kniv två 
varmkorvar 
och ett långt rep?. Jag kan hämta sakerna 
ifrån min värld sa jag. Men hur ska du kunna 
hitta till baka till mej frågade Elvin.? Jag 
tänkte en liten stund sen kom jag på det. Jag 
tog kvisten och gick ett varv runt trädet. Det 
blev en djup fåra efter mej? 
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Jag började springa mot dörren men grenen 
var tung så jag fick ta många pauser. När jag 
kom fram 
Och släppte grenen så for den iväg. trädet 
kanske också var magiskt tänkte Henry. 
Sedan sprang han upp mot dörren.

Kapitel 7 - tillbaka i skolan 




När jag kom till baka var alt som vanligt 
klockan var lika mycket som när jag gick in i 
den magiska 
Dörren. Jag tittade på klockan och sedan på 
matsedeln det blev korv till lunch. Och det var 
lunch Nu så jag sprang ner till matsalen tog två 
korvar och sprang tillbaka en sak klar på listan. 
Jag sprang ner till förrådet och tog ett långt 
rep.och sprang sedan ner till träslöjds salen 
men där kom Oskar.och sa argt till mig vad gör 
du här och varför har du korv i fickorna?!.j j jag 
skulle bara stammade jag men då gick Harald 
förbi
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Vet du vad jag tror att du gjorde. Nn nej 
svarade jag. Jag tror att du försöker bryta dej 
in i slöjdsalen. Men då kom Harald 
springandes. Oskar strömmen har gott. Det 
måste vara en propp som har gott sa Oskar . 
Med en sista snabb blick på mig så sprang 
han iväg. Då kom Harald fram till mig och gav 
mig Oskars nycklar. Men hur sa jag pafft. Du 
trodde väll inte att nya proppar bara kan gå 
frågade Harald? Men jag förstår inte,sa jag. 
Sluta fråga gå nu in i slöjdsalen och hämta 
det som du skulle hämta sa Harald. Jag gick 
in i slöjdsalen och hämtade en kniv.

Sedan sprang jag till den magiska dörren 
igen. Låste upp och sprang in igen.



Kapitel 8 Sanningens ögonblick

 



Jag sprang så fort benen tillät. Jag sprang 
och sprang det kändes som jag aldrig skulle 
komma fram. Äntligen såg jag trädet där 
framme. Jag satte igång med min plan... Jag 
lockade fram två vildhästar med korvarna. 
Delade repet i fyra delar två korta och två 
långa. Jag använde dom långa  repen för att 
binda dom två hästarna vid trädet sedan tog 
jag dom korta repen och knöt fast korvarna i 
ena änden och andra änden knöt jag fast så 
att korvarna hängde i ögonhöjd med hästarna. 
Då blev det fart på hästarna jag behövde 
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Hoppa åt sidan så dom inte trampade ner 
mig. Dom drog och slet. Och trädet flyttade 
faktiskt på sig.
När trädet var borta så hade jag ingen tid att 
förlora. Jag knöt en massa knutar på repen 
och knöt ihop dom till ett enda långt rep. Tog 
korvarna innan hästarna åt upp dom! Jag 
frågade om Elvin ville följa med. Men han 
rullade ihop sig till en liten boll och sa att han 
inte ville riskera att bli fångad igen. Okej sa 
jag  Vet du vart Oskar bor. Elvin rykte till. 
Sedan fick hans röst en märklig torn och det 
han sa var... Han kallas mannen bakom 
bergen. Du hittar honom i den kala dalen där 
bergen vakar över honom dag och natt. Var 
försiktig krigare. Det var allt han sa. Jag blev 
förbluffad. Hans konstiga torn och sätt att 
tilltala mig. Krigare, jag var ingen krigare jag 
var bara en vanlig pojke
Eller? Jag gick iväg mot norr det var där 
bergen fanns. När jag kom fram till bergen så 
upptäckte jag att dom var alldeles släta utom 
en krokformad klippa. 

Jag gjorde en lassoknut på repet och kastade 
upp den på klippan. Jag kontrollerade att 
repet satt fast ordentligt sedan började jag 
klättra. Jag klättrade tills armarna skrek. Men 
jag brydde mig inte för jag skulle upp. När jag 
var uppe så såg jag en smal spricka i berget. 
Jag fick klämma mig igenom den. När jag 
kom ut på andra sidan så bredde en kal dal ut 
sig framför mig. Endast en klippa med platt 
topp stack upp ur den kala dalen. På den 
klippan stod han. Mannen bakom bergen.
Jag smög närmare när jag kom närmre såg 
jag att han hade massa stenkulor. Det såg ut 
som han spelade puttekula med sig skälv. 
Han var bra också men nu ska jag fokusera 
på hur jag ska komma fram till honom och vad 
jag ska göra när jag kommer fram till honom. 
Jag tittade på klippan och så såg jag det. En 
stor spricka i klippans fot. Om jag kom nära 
så skulle jag kunna hacka loss en större 
spricka så att klippan kollapsade. Jag 
plockade upp en sten och kastade den så hårt 
jag kunde mot klippväggen. Mannen bakom 
bergen tittade dit. Nu hade jag min chans jag 
sprang så fort och så tyst som jag kunde.  
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När jag kom fram så tog jag min kniv och 
började hacka loss en stor bit sten. När jag 
tagit bort stenen så såg jag en mindre sten 
sitta inkilad mellan två stenar. Det stod något 
på stenen. Endast en krigare med ljusets kraft 
kan använda sin kraft för att få denna ljussten 
att lysa, stod det på den. När jag tog det och 
höll den i min hand så började den lysa. Jag 
blev så förvånad så att jag släppte den. Men 
då slokande den. Jag lyfte upp den försiktigt 
och då började den lysa och jag kände mig 
stark. Jag tog stenen och hög en gång med 
kniven det blev en stor spricka. Jag stack in 
kniven i sprickan sen bände jag i ha  i 
sprickan. Då såg han mig han blev så arg  så 
att han stampade i klippan. Jag sprang iväg 
och gömde mig. Han letade efter mig med 
blicken men när han inte hittade mig så blev 
han så arg så att han stampade ännu mera. 
Men det skulle han inte ha gjort för klippan 
gav vika och kollapsade. Jag orkade inte kolla 
hur det hade gott. Så jag sprang tillbaka. 
Genom sprickan ner för repet och en bra bit 
till. När jag inte såg klippan längre så satte jag 
mig under ett träd. 

Och åt upp korven. Det var inte så gott. Den 
var kall smutsig och trasig. Men det var ingen 
fara. Jag var så hungrig så jag brydde mig 
inte. När jag hade ätit klart så sprang jag 
tillbaka till den magiska dörren.
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Kapitel 9 - tills någon anan öppnar dörren 
igen 



Dagen efter satt jag på lektionen och tänkte 
på alt som hade hänt. När rektorn plötligt kom 
in och sa att Oskar hade ramlat och brutit 
armen. När det blivit rast så sprang jag hem 
och ringde Oskar och frågade om han kunde 
lära mig att spela puttekula. Sedan sprang jag 
hem till Oskar och spelade puttekula. Efter ett 
tag frågade jag om han ville ha tillbaka sin 
nyckel. Men han sa att det inte behövdes. När 
jag tittade på klockan så hade skolan redan 
tagit slut. Så jag gick hem. Harald var redan 
hemma och frågade om jag ville se på film. 
Snart, sa jag men först ska jag bara göra en 
grej. Jag sprang upp på rummet och gömde 
nyckeln bakom en låda. Sedan sprang jag ner 
och tittade på film med Harald.
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