
Av Bella Grahn



Kapitel-1 
 
Hej jag heter Lilly 
och jag är 8år och 
Jag går på 
bråttomskolan. Jag 
älskar min familj. 
Jag är jätte  
rädd för 
vaktmästaren 
Rocky. Min bästa 
kompis heter 
Isolde vi brukar 
leka nästan varje 
dag vi brukar ha 
loppis och leka att 
vi ät tonåringar  
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Kapitel-2 
 
Det finns en magisk 
dörr på skolan som jag 
har varit nyfiken på 
jättelänge.En dag såg 
jag ett papper som 
stack ut genom den 
dörren. Jag tog upp 
pappret och på 
pappret står det  
HJÄLP MIG JAG SITTER 
FAST BAKOM DEN HÄR 
DÖRREN I ETT 
HÄXHUS. KAN DU 
HJÄLPA MIG ATT 
KOMMA UT? SNÄLLA. 
FRÅN TRIX. 
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Kapitel-4 
 
På andra sidan 
dörren öppnade sig 
en helt annan 
värld. Allt var 
annorlunda. Det 
var fullt med 
häxor som flög 
runt. Jag sprang in 
under ett träd och 
gömde mig. Det 
blev läskigt.

Kapitel-3 
 
Nu är jag tvungen 
att få tag i 
nycklarna 
vaktmästaren har 
dom. Jag har en plan 
jag smyger in när 
vaktmästaren tar en 
tupplur. Nu sover 
han. Jag smyger in 
och tar nycklarna. 
Nu har jag dom. Jag 
går till dörren och 
låser sakta upp 
låset 
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Kapitel-6  
 
Trix sa att det fanns 
en karta i häxhuset. 
Rätt som det var 
kom jag på hur jag 
skulle göra för att 
hjälpa Trix. 
Jag gick in en bit i 
skogen och hämtade 
stenar sen gick jag 
tillbaka

Kapitel-5 
 
Plötsligt dök det 
upp en märklig 
varelse framför 
mig.Varelsen sa hej 
vem är du? Jag är 
Lilly svarade jag lite 
nervöst. Vad heter 
du? Frågade jag. Jag 
heter Trix sa 
varelsen. Satt du 
inte fast i häxhuset 
sa jag. Jag rymde 
men jag vet inte 
vägen ut sa Trix.Det 
visste inte jag 
heller.
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Kapitel-7 
 
När jag kom tillbaka 
kastade jag en sten 
på fönstret och alla 
häxorna flög ut på 
deras kvastar. Och 
började jaga mig. Då 
förstod Trix att han 
skulle springa in och 
hämta kartan. Han 
sprang in och 
hämtade kartan. Jag 
jagade in häxorna i 
varsitt träd så dom 
slog sig och dom 
svimmade.

Kapitel-8 
 
Han hade kartan när 
han kom tillbaka. Vi 
såg att det var en 
lång bit att gå. Vi 
gick och gick. Efter 
en stund blev vi 
törstiga och gick och 
drack vid en brunn. 
Vattnet var lite 
smutsigt men vi var 
tvungna att dricka 
annars skulle vi 
svälta av törst
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Kapitel-9 
 
Sen fortsatte vi gå 
och efter en stund 
såg vi tre dörrar. Vi 
gick in i en och där 
var det skelett, så 
vi gick ut igen och 
gick in i en annan 
och där var det 
tomt. 

Kapitel-10 
 
Vi gick in i den sista 
dörren där var 
skolan. Vi sprang ut. 
Det var stängt vi 
gick till dörren och 
prova om nyckeln 
till magiska dörren 
passade i dörren vid 
utgången och det 
gjorde det. Vi 
sprang ut och sa hej 
då. Trix gick hem till 
sig och jag gick hem 
till mig.   Sluuut!!!!!!
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