
Kapitel ett- 
Den magiska dörren 
 
Hej jag heter Lovisa 
och jag går på 
Godisskolan. Jag är 9 
år och jag älskar min 
lillebror Alvin. 
Jag och Alvin har 
upptäkt en dörr, den 
står vid ängen bakom 
skolan. Dom andra 
tänker inte på den. 
Men vi vågar oftast 
inte gå dit för jag och 
Alvin är rädda för 
Pia. Pia är den suraste 
vuxna jag och Alvin 
vet. 
  



Kapitel två- 
Brevet  
 
En gång såg jag och 
Alvin ett brev ligga 
under dörren, så här 
stod det : HEJ NI 
SOM HAR HITTAT 
DET HÄR BREVET, 
KAN NI RÄDDA 
OSS! VI HAR BLIVIT 
ANFALLNA AV EN 
TERROR GRUPP 
SOM HETER 
LIDOLADO, 
SNÄLLA HJÄLP ! 
SÄG INTE TILL 
NÅGON. 
 
Från Ludwig och 
Theodore.



Nu var vi tvungna att få tag i nycklarna. En 
gång så såg jag Pia låsa upp dörren, så vi 
måste gå in på hennes kontor. Pia har 
nycklarna, för att alla barn är rädda för 
henne. Så vi går in på hennes kontor och tar 
nycklarna. Nu såg jag att hon är och 
rastvaktar. Hon tappar nycklarna på gräset! 
Bra då tar vi dom. Vi har dom. Vi är så glada 
att vi har dem, vi får skynda oss, kom nu. 
Men Pia är ju ute och rastvaktar vi får vänta 
till nästa rast. Nu är det rast Pia är i 
personalrummet vi skyndar oss. Alvin har 
nycklarna, bra! Vi springer nu är vi vid 
dörren vi stoppar i nyckeln och vrider om, 
äntligen! 

Kapitel tre- 
Nycklarna 



På andra sidan 
dörren öppnade sig 
en värld vi aldrig 
hade kunnat 
föreställa oss. Allting 
var annorlunda det 
såg ut ungefär som i 
en djungel. Men mitt 
i all djungel så gick 
det en liten människa 
och grät, han var 
mager och hade inte 
duschat på länge. 
Luften är fuktig. Alla 
hans saker var 
nervälta och trasiga.

Kapitel fyra- 
En annan värld



Kapitel fem- 
En annorlunda vän

Jag gick till personen och Alvin följde efter. 
Jag frågade personen försiktigt är det du 
som behöver hjälp? personen sa det behöver 
jag. Jag frågade, var är din kompis? Personen 
sa att LIDOLADO tagit honom. Jag frågade 
vad han hette och sa att jag hette Lovisa & 
att Alvin hette Alvin. 
Han sa då att han hette Theodor med ledsen 
röst. Men på något sett så liknade han Alvin 
lite grann inte i hur han såg ut, utan hur han 
pratade. Han berättade att LIDOLADO hade 
varit här förra veckan och att dom tog 
Ludvig som kompisen hette. Det kändes 
hopplöst det var ju förra veckan dom var 
där. Det kommer vara väldigt svårt.



Då kom jag på hur vi skulle göra. Först går vi 
till flygplatsen och tar ett flyg till 
LIDOLADO staden och sen smyger vi in 
förbi muren och letar upp Ludwig. Men vi 
behöver några saker, vi gör en lista. 
 
 
 
1.Ett  skohorn  
2.En pinne 
3. En sköld  
4.En stege  
5.En picknick korg   
 
 
Nu säger jag hej så länge till min nya vän 
och går till dörren.

Kapitel sex- 
Mitt uppdrag



Kapitel sju- 
Tillbaka i skolan 

När vi kom tillbaka i skolan gick Alvin till 
sitt klassrum och jag fick fortsätta 
uppdraget själv. Men annars var allt som 
vanligt. Den första saken var lätt att få tag i 
ett skohorn. Så när det var rast tog jag ett 
från hallen. Den andra var också enkel, en 
pinne. Vår skola är vid en skog så jag 
sprang och hämtade en. Men den här 
saken var desto svårare, en sköld. Så jag 
fick vänta tills vi åkte hem. Men när vi kom 
hem så frågade jag Alvin om jag fick låna 
en av hans leksakssköldar och det fick jag.                                                   
Jag vaknade tidigt nästa dag så jag var tidig 
till skolan. Jag behövde en stege så jag 
behövde klättra upp på taket och det 
gjorde jag. Det var kallt och blåsigt så det 
var svårt men tillslut fick jag den. Men den 
var tung och jag fick vänta tills det var rast. 
När det var rast behövde jag en 
picknickkorg men jag letade och letade 
men hittade ingen. Men nästa dag så var 
det bråttom dom på andra sidan dörren 
behövde hjälp. Så i sista sekund fick jag 
låna lite av Alvins utflyktsmatsäck. 
Men jag hade inte tänkt så mycket på Alvin 
utan mycket på min nya vän. Nu går jag in 
i den magiska dörren med alla mina 
grejer.

Del 1 och 2 



Jag tog mod till mig och började mitt 
uppdrag. Jag sitter på flyget till LIDOLADO 
STADEN det kändes ganska pirrigt när jag 
åkte bussen. Nu är jag framme jag skyndar 
mig och tar mina grejer. Jag åkte buss till 
LIDOLADO STADEN. Och nu är jag vid 
muren. Den första grejen jag behöver är 
skölden. Så jag gömde mig bakom skölden 
och gick in när ingen såg. Jag såg den som 
leder själva LIDOLADO. Nu behöver jag 
pinnen. Det var 2 ganska dåliga vakter så jag 
tog skölden och pinnen och slog ner dom. 
Och sprang in.  
 
Men männen sprang efter och jag bara 
sprang tills det tog stop. Och jag ramlade 
ner på marken. Dom bar upp mig och 
slängde in mig i väggen. Och gick och 
vaktade igen. Ludwig var fast i en bur men 
jag tog fram mitt skohorn och försökte lirka 
upp låset. Det var svårt men det gick. Nu 
måste vi ta oss här i från. Vi sprang till flyget 
och vi hann i sista sekund. Nu är vi framme. 
Jag sa hej då till Mina nya vänner och 
återvände till skolan.

Kapitel 8 sanningens 
ögonblick 

Del 1 och 2



Dagen efter satt jag på lektionen och tänkte 
på allt som hade hänt. Allt som hade hänt på 
andra sidan den magiska dörren. På rasten 
den dagen ser jag att Pia är ledsen jag gick 
fram och frågade var det var och hon sa att 
det var ett barn som hade sagt ett svärord till 
henne. Det var Alvin. Jag gick till honom och 
han sa förlåt till Pia. Sen så sa Pia att hon 
hade tappat bort sina nycklar. Jag gick då 
och hämtade nycklarna hon blev lite arg 
men jag sa bara förlåt. Jag gick till Alvin och 
sa att det är en hemlighet det tyckte Alvin 
med. När vi kom hem den dagen gick jag 
och Alvin på bio. 

Kapitel 9 tills någon 
öppnar dörren igen.






