


Kapitel 1-Hej 
Hej jag heter Miranda Larsson. Jag är 10 år. Jag 
gillar att spela fotboll 
och jag spelar i en klubb som heter Brogården IF. 
Jag älskar tacos och pizza.Speciellt pappas 
hemgjorda pizza. 
Jag går på Brogårdsskolan. Där  har jag en bästis 
som heter 
Melina och hon är jättesnäll och vi leker nästan 
hela tiden. 
Men det finns en person på skolan som jag 
undviker allra mest i hela världen. 
Kerstin. Hon är jätte sträng och vill att allt ska 
vara perfekt. Jag hatar att ha  
henne på lektionerna. För om man kommer 
minsta en minut försent till lektionen  får man  
en utskällning direkt. Men som tur är hon inte 
min lärare. 
Men det är en sak jag undrar allra mest över här 
på skolan.

Det står en dörr inne i personalrummet som 
jag sett att Kerstin går och pillar på ibland. 
Det hänger egentligen en skyllt över dörren  
som det står förråd på men jag tror 
egentligen att det inte är något förråd. 
Utan kanske någon slaggs hemlig ingång till 
någon underlig värld. 



Kapitel 2- Brevet 
Jag och Melina gick till biblioteket för att låna nya 
böcker. 
Vi gick runt bland hyllorna ett tag. Efter en liten 
stund behövde  
jag gå på toa. Den närmaste toaletten fans uppe i 
personalrummet. 
Egentligen fick vi inte vara där men jag visste att 
alla lärare var  
på rektorns kontor för att prata om något viktigt. 
Jag smög upp för trappan,men så plötsligt  
gick Marcus  läraren till 6:an förbi. Eller egentligen 
så är han bara bara en vikarie,och 
så här sa han till mig -Vad gör du här? Du vet att ni 
elever inte får 
vara i personalrummet. -Men jag ska ju till 
skolsystern för att kolla  
till min arm,ljög jag.- Låt gå för det då jag har 
iallafall viktigare saker  
att tänka på,sa han och gick iväg med raska steg. 

Jag gick in till toaletten och låste. 
När jag var klar så gick jag ut från den och så 
kände jag 
att jag gick på något som prasslade till. Jag 
böjde mig ner  
och där fick jag se en liten lapp som stack 
fram under de mystiska dörren. 

När Marcus hade  
försvunnit ur sikte så fortsatte jag 
upp mot personalrummet.  
Som tur var så var det öppet så jag 
steg in.

Jag tog ut den och så här stod det: 
" Hej,du som läser det här brevet är nu 
utvald att bege  
dig ut på ett uppdrag. Jag behöver hjälp 
med att med att befria 
Keniala, prinsessan över vårt rike här. 
Möt mig om två dagar i världen bakom  
den magiska dörren. MVH L many.  
Vad kunde det här betyda? Jag läste 
igenom brevet en gång till. 



Och vem kunde L many vara? Och vem 
var prinsessan Keniala? Kunde jag få ta 
med mig någon dit? För givet vis var jag 
lite rädd och nervös. Och skulle jag våga 
skriva ett svar? 
Jag tog mod till mig skälv och tog en 
penna och ett papper och så här skrev 
jag: Får jag ta med mig någon på 
uppdraget eller ska jag komma skälv? 
Jag tror du har tagit fel person. För det 
känns som om jag inte är tillräckligt 
modig för att klara allt det här.  
Mvh Miranda.

Men hur skulle jag kunna få ett svar? Den där 
L many var ju i någon helt annan värld.  
Men då slog tanken mig att jag kunde ju lägga 
brevet under dörren och se om det skulle 
hända något då. Så jag la brevet under dörren 
och väntade på att något skulle hända. 
Plötligt sögs brevet in under dörren.

Snabbt som vinden. Och 
bara efter några sekunder 
så kom det fram ett brev och 
så här stod det: Du får  välja 
skälv om du vill ta med dig 
någon. 
Och jag är helt säker på att 
du är den rätta personen. 
Mvh L many.



Kapitel 3-Nycklarna 
Idag så var jag tvungen att få tag på nycklarna till 
dörren. För såklart var den ju låst. För den där L 
many behövde ju min hjälp. Men hur skulle jag 
kunna få tag i några nycklar? De kunde ju finnas 
vart som helst. När jag gick ut från 
personalrummet såg jag plötligt Kerstin gå förbi 
på väg ifrån sitt kontor. Jag såg några nycklar 
som dinglade från hennes ficka.  
 
Och jag kunde tydligt läsa på bandet som 
nycklarna hängde i att det stod 'Tillhör den 
magiska dörren'. Just vid det tillfället insåg jag att 
det är de där nycklarna ska jag få tag på. 
Men hur i all världen skulle jag kunna få tag på 
dem om de dinglade i Kerstins ficka. 
Jag kunde ju inte bara springa fram till henne 
och rycka de ur hennes ficka och sedan bara 
sticka. 

Jag var tvungen att få tag på nycklarna så hon 
inte märkte att jag tog dem.  
Men plötsligt såg jag det perfekta tillfället att ta 
dem. Kerstin satte i nycklarna i låset till 
ett klassrum. Jag såg att hon glömde de i låset, 
så jag sprang försiktigt fram och tog dem.  
Jag smög därifrån och gömde mig bakom ett 
torkskåp. Jag såg Kerstin komma ut från 
klassrummet och började leta efter sina 
nycklar. Jag kände mig liksom glad men på 
något sätt lite rädd. För nu hade Kerstin märkt 
att hon inte hade sina nycklar.  
 
Tänk om hon skulle märka att det var jag som 
hade tagit dem. När hon hade gått iväg och jag 
var säker på att hon inte skulle märka mig, 
smög jag försiktigt upp till personalrummet och 
kikade in i nyckelhålet för att vara säker på att 
det inte var några lärare där inne. Nu hade jag 
tur för jag såg den sista läraren inne i rummet 
smet ut genom bakvägen ner till källaren. Jag 
ryckte i handtaget och märkte att dörren var 
öppen så jag smet in.



Jag tog några steg in och kollade en 
sista gång att ingen befann sig inne i 
rummet. Jag gick mot dörren och 
skulle sätta i nyckeln.  
Så helt plötsligt kom skolsyster 
Helena in i rummet. Jag sprang fort 
som ögat och gömde mig under ett 
bord tills hon hade gått. Jag fick sitta 
där i nästan tio minuter tills hon gick 
ut för att en elev knackade på för att 
han ville träffa henne.  
När Helena och eleven hade gått ut 
från personalrummet så gick jag ut 
från mitt gömställe. 

Jag gick mot dörren och jag 
kände hur lyckan spred sig i 
kroppen när jag 
satte i nyckeln i låset på dörren. 



Kapitel 4- En annan värld 
På andra sidan av dörren öppnade sig en 
värld som aldrig kunnat föreställa mig 
innan. Allt var så annorlunda i jämförelse 
med våran. Jag började gå runt och titta vad 
som befann sig här. Det rann en bäck med 
lila glittrande vätska. Jag gick över en liten 
bro av en vit sten och där efter bron fanns 
det en liten stig och jag följde den. I nästan 
alla träd fanns det ett litet sött hus.  
De lät som om det fanns några inne i huset 
uppe i ett träd lite längre bort. 
 
Jag hörde hur några slags fåglar sitta och 
kvittra uppe i ett träd. Jag kände en tydlig 
doft av äppelpaj sprida sig upp i min näsa. 
Jag gick runt en stund till och kände hur det 
blev kallare och kallare. Där jag befann mig 
hade gräset börjat blekna och vissna och 
träden såg helt förskräckliga ut. Den 
glittrande bäcken hade blivit svart och jag 
kände mig lite rädd. 

Jag såg ett torn lite längre upp bland 
bergen. Jag kunde skymta ett litet 
fängelserum längst upp i tornet. Det fanns 
bara galler som fönster där uppe så det 
var säkert jätte kallt där inne. Men så kom 
jag och tänka på prinsessan Keniala som L 
many hade beskrivit i brevet. Hon satt ju 
fängslad uppe i ett torn. Det var säkert hon 
som satt där inne. Nu blev jag jätte rädd 
för det var ju jag som skulle befria Keniala 
därifrån. 



Kapitel 5-En annorlunda vän 
Helt plötsligt dök en person upp framför mig 
som om den hade teleporterats hit. Hon sa till 
mig 
- Hej vad heter du? Jag har inte sett dig här 
förut, och hur kom du hit?! - Eh,jag heter 
Miranda sa jag lite försiktigt. Du, vad heter du. 
- Jag heter Tjorven och jag bor här. Tjorven 
påminde lite om Melina min bästis. För Melina 
var nästan alltid glad och det verkade ju 
Tjorven också vara. Det ända som skilde på de 
var deras utseende. För Melina har kort hår 
och små tofsar medan  
Tjorven hade långt och lockigt hår.  Tjorven 
frågade mig om jag ville följa med hem till 
henne och äta äppelpaj som hennes mamma 
hade bakat. Det ville jag gärna, för jag älskar 
äppelpaj. Hemma hos Tjorven var det ganska 
stökigt men hennes mamma var rolig och lite 
klantig, men äppelpajen var god. 

Tjorven frågade mig varför jag var här och jag 
svarade så här - Det började med att jag fick ett 
brev av en mystisk person som hette L many. - 
Men det är ju min pappa sa Tjorven avbrytande. 
Förlåt fortsätt du. - Sa du att L many var din 
pappa sa jag lite misstänksamt. - Ja det är min 
pappa, vill du träffa honom? Sa Tjorven. - Ja 
gärna, sa jag. Vart är han? - Han är och hugger 
ved i den mörka skogen. Han kommer hem i natt 
så om du vill kan du få sova över här. - Det vill 
jag gärna, bara om jag får träffa han,sa jag. - Det 
går jätte bra, sa Tjorvens mamma inbrytande.  
- Vad bra, sa jag. När ska vi gå och lägga oss? - 
Snart! Fast ni måste få i er en liten go macka 
först, sa Tjorvens mamma. Vi fick i oss en macka 
och gick sedan och la oss.



Nästa morgon vaknade jag av att jag 
hade en höna i ansiktet. Jag viftade 
bort den men händerna och puffade 
lite på Tjorven så hon skulle vakna. - 
Vad är det, sa Tjorven lite trött. - Vart 
är din pappa, sa jag. - Han sover väll, 
sa Tjorven. - Men kan du inte gå och 
väcka honom då, sa jag lite irriterande. 
- Kan vi inte sova en stund till? Sa 
Tjorven med en väldig släpig röst. - Om 
det bara blir en liten stund så låt gå för 
det då,sa jag.  
 
 
Precis när jag hade sagt det började 
Tjorven att snarka. Jag la kudden över 
huvudet och blundade och tillslut så 
somnade jag också. Jag vaknade av att 
Tjorvens mamma gick runt och 
vimlade i huset. 

Hon gick fram till mig, skakade lite på mig för att 
se om jag var vaken. Och så här sa hon till mig 
- Ville du inte träffa herr L many? - Jo,ja det vill 
jag,sa jag lite yrvaket. - Seså,rappa på nu då. Upp 
ur sängen nu! Och upp med dig nu också 
Tjorven, sa hon. Och du, Miranda eller vad du nu 
heter du kan gå in till honom nu. Jag gick in lite 
nervöst in i rummet. Jag såg en man stå med 
ryggen åt mig som höll på med att knäppa en 
skjorta. Jag harklade mig och sa jag- Ursäkta mig 
men är det du som är L many?  Och en grov röst 
svarade - Ja,det är jag.-Så var det du som 
skickade det där brevet till mig?  
 
Sa jag undrande. - Ja,det var jag och jag behöver 
din hjälp med att rädda Keniala ur dem ondas 
fängelse,sa han. - Men hur ska jag göra då? Sa 
jag till honom. - Du ska ta dig upp i tornet såklart 
och rädda henne,sa han. - Okej,sa jag och gick ut 
ifrån rummet med en klump i magen för jag 
kände att jag aldrig skulle kunna klara detta. 



Kapitel 6-Mitt uppdrag 
Jag har kommit på den allra,allra bästa planen 
för att rädda Keniala ut ur fängelse. Min plan är 
att jag ska fixa ett tjockt rep som jag kan svinga 
upp till gallret som höll fångarna inne i fängelset. 
Sedan ska jag ropa till Keniala och be henne 
knyta fast repet hårt så att det inte lossnade. 
Och för att få Keniala att höra mig så ska jag 
använda en megafon. Jag ska sedan klättra upp i 
repet.  
 
Och sedan ska jag använda en tång och göra ett 
litet hål i gallret så att Keniala kan klättra ut och 
sedan fila sig ner från repet.  Jag gjorde en lista 
på vad jag behövde alltså,ett tjockt och långt 
rep,en megafon och en tång som kan göra 
sönder järn eller stål. Men de här sakerna kunde 
ju inte finnas i den här världen. 

För säkerhetsskull så frågade jag Tjorven men 
hon hade ingen aning om vad sakerna var för 
något.  
 
Jag tog farväl och tog mig till dörren fort för det 
här behövde gå undan.



Kapitel 7-Tillbaka i skolan 
När jag kom till skolan kändes allt som 
vanligt. Det var bara lite tystare än vanligt. 
Det var nog för att alla var på lektion. Men nu 
måste jag tänka på att få tag på dem sakerna 
jag behöver. Jag började med att hämta det 
tjocka repet. För jag visste helt säkert att det 
fanns i förrådet bakom fotbollsplanen,och 
det brukade alltid vara öppet och det var det 
nu så jag steg in. Där hittade jag lätt ett tjockt 
och långt rep rakt framför näsan på mig. Jag 
la ner det i en påse som också fanns där 
inne. Nu skulle jag få tag på en megafon. Jag 
visste att våran vaktmästare Thomas hade en 
för att hålla barnen undan när han höll på 
och fixade med saker. Han brukade hålla till 
nere i källaren. Jag visste inte helt säkert om 
han var där inne,men jag jag behövde ju 
megafonen så jag måste ju gå dit. Jag smög 
ner till källardörren,den var öppen så jag steg 
in. Det var rätt så mörkt där inne så jag 
konstaterade att ingen var där. Jag tände 
lampan och det blev ljust i rummet. 

Men så plötsligt började någon rycka i handtaget 
och jag såg att det var Thomas. Jag såg honom ta 
fram sina nycklar för att låsa upp,jag sprang 
samtidigt hetsigt och gömde mig under ett bord. 
Jag hann precis i tid för rätt som det var kom 
Thomas och satte sig i soffan och slurpade på en 
kopp kaffe. Efter en liten stund la sig Thomas ner i 
soffan med en tidning över huvudet och började 
snarka. Nu hade jag det bästa tillfället att ta med 
mig megafonen och springa ut ur källaren för att 
hämta nästa sak. Men nu behövde jag tänka på att 
hitta megafonen. Men vart kunde den ligga någon 
stans.  
 
Jag letade i lådor i hyllor ja nästan överallt. Men 
tillslut såg jag den ligga åvanför Thomas på en 
hylla. Men hur skulle jag få tag på den,Thomas låg 
ju utsträckt över hela soffan hur skulle jag då 
smyga mig upp på kanten av soffan utan att ramla 
ner på honom. Men så kom jag på att jag kunde 
sträcka mig över honom och försöka nå den. 



Tillslut fick jag tag på megafonen och 
sprang ut från källaren och stoppade 
sedan ner megafonen i påsen som repet 
också låg i. Jag fortsatte så fort som möjligt 
till träslöjdsalen där jag antagligen skulle 
få tag på tången.  
 Jag kom på att våran klass hade ju träslöjd 
idag och den skulle snart sluta så jag 
fortsatte springa, jag ställde mig utanför 
dörren för att vänta tills dem skulle sluta. 
Efter en liten stund öppnades dörren och 
fick syn på Melina min bästis. Jag lockade 
till mig henne och jag berättade lite kort 
om mitt uppdrag. Jag berättade för henne 
om min plan och hon gick med på den. 

Planen gick som den skulle och jag fick tag 
på tången och nu hade jag alla saker jag 
behövde. Jag tog farväl av Melina och gick 
in i den magiska världen igen. 

Min plan gick ut på att vi skulle göra 
så här' Melina skulle fråga våran 
träslöjdslärare Christer och skulle 
säga att hon behövde hämta sin tröja 
som hon glömt på sin plats,och 
samtidigt skulle jag smyga bakom 
henne och hämta tången.



Kapitel 8-Sanningens ögonblick  
När jag kom in i den magiska världen igen så var 
det rätt så kallt. Jag misstänkte att det var för att 
dem onda hade blivit starkare. Det gick en snabb 
rysning genom hela kroppen. För det var nu 
allting skulle ske. Jag gick mot den mörka delen 
av landet,och det blev kallare och kallare. Där 
stigen plötsligt slutade så såg jag någon underlig 
figur sitta uppe i en liten trädkoja gjord av glas. 
Den underliga figuren satt och plaserade knivar i 
rader och jag kände att den där figuren påminde 
om någon. Figuren var lik Kerstin,jag fortsatte gå 
mot tornet som Keniala satt fängslad i. Men så 
fick den underliga figuren syn på mig,och den 
började se arg ut. Figuren sparkade upp dörren 
så hårt så att glaset sprack. Den hoppade ner 
från trädet och skrek - Ingen kan besegra mig! 
För ingen kan besegra Tora! Tora som figuren 
hette jagade mig ända fram till tornet,jag kände 
att jag behövde försvara mig med något så jag 
tänkte att jag kan ju slåss med tången. Men när 
jag skulle ta upp tången fick ja fram ett svärd. 

Ett svärd tänkte jag,jag har inte lagt ner något 
svärd. Men längre han jag inte tänka för Tora drog 
fram ett svärd hon också och vi började fäktas. 
Efter en liten stund backade Tora,och då drog jag 
fram megafonen och skrek -Bu! Och Tora blev jätte 
rädd och sprang upp i ett träd och fastnade med 
foten. Och nu när Tora satt fast i trädet var det 
dags att rädda Keniala. Jag sprang  
fram mot tornet och tog fram det tjocka repet och 
megafonen och ropade på Keniala och sa -Du  
Keniala kan du ta emot repet när jag kastar upp 
det. Jag hörde en ganska pipig röst säga -Okej,jag 
ska försöka!-Bra! Ropade jag upp mot tornet. Jag 
tog upp repet ur påsen och backade lite för att ta 
satts. Jag räknade till tre,ett två och tre och så 
kastade jag upp repet. Keniala tog tag i repet och 
knöt fast det i gallret. Och jag ropade i megafonen 
en gång till och sa -När jag rycker i repet så drar du 
allt var du har. -Okej,sa Keniala och tog ett stadigt 
grepp om repet. Jag tog tag i repet och ryckte lite i 
det och Keniala började dra upp mig. Jag kom 
högre och högre upp,jag höll nästan på att tappa 
påsen med alla sakerna i. 



När det bara var en liten bit kvar så kunde jag 
greppa gallret. Jag hissade mig upp och kastade 
in påsen. När påsen precis landade innan för 
gallret så föll jag bakåt,jag föll från ungefär 30 
meter. Jag landade med en duns i marken och 
min handled knäckte till. Det spred sig en stark 
smärta i hela armen. Jag ropade upp till Keniala 
at hon skulle försöka göra sönder gallret och 
sedan fila sig ner för repet. Efter en stund såg jag 
en blek rosa klädnad åka ner för repet,och sedan 
landa på marken. Hon gick fram till mig och sade 
- Vilket begåvat barn du är! Tack för att du 
räddade mig från Tora. - Varsågod,sa jag lite 
försiktigt. - Men herre Gud vad har du gjort,sa 
Keniala och stirrade på min arm och knöt sedan 
fast ett liten tygbit runt min handled. Men så 
plötligt klingade L many i sitt glas och sade- 
Härmed utser jag mr L many att Miranda 
Larsson är utsedd till personlig räddare. Och vad 
nu ens det kunde betyda så kändes det ändå fint 
att vara personlig räddare. När alla hade ätit upp 
så följde dem mig fram till dörren och tog farväl 
av mig och jag beslöt mig till den riktiga världen. 

Jag och Keniala gick tillsammans upp mot Tjorvens 
trädkoja. Vi fick en stor välkomnad när vi steg in 
innanför dörren. Och det bästa av allt var att 
Tjorven kom fram till mig och kramade mig. Hon 
tog med oss fram till bordet och där framme stod 
en frestande äppelpaj. Jag såg lite fundersamt på 
pajen och Tjorvens mamma sa- Varsågod,ät du 
bara det förtjänar du. Så jag sattte mig vid bordet 
och tog för mig en bit av pajen. Och nu satt vi alla 
vid bordet och åt av den ljuvliga äppelpajen. 



Kapitel 9-Tills någon annan öppnar dörren igen 
Dagen efter satt jag på lektionen och tänkte. Jag 
tänkte på allt som hade hänt,jag tänkte tillbaka till 
när jag och Tjorven träffade varandra för första 
gången och när jag fajtades mot Tora. Lektionen 
segade sig fram otroligt långsamt,så långsamt så 
jag nästan somnade. När det bara var femton 
minuter kvar av lektionen stack Thomas och 
Christer in huvudet. Thomas harklade sig och sa -
Det har hänt lite konstiga saker här på skolan! Det 
är nämligen så att en stor och väldigt dyr tång har 
försvunnit ur träslöjdsalen. Och sedan har det 
också försvunnit ett väldigt stort och långt rep och 
min väldigt dyra megafon. Är det någon här som 
känner sig skyldig med att tagit dem här sakerna? 
Han höjde blicken över hela klassen. När han 
precis sa det sista ordet av sin mening så vaknade 
jag till ur mitt tänkande. Jag reste mig upp från 
stolen och gick fram till min väldigt snälla fröken 
Marita och sa- Eh,du jag behöver gå på toaletten. 
Och Marita sa till mig  - Ja visst får du det! Bara om 
du kommer tillbaka snart,och log lite extra snällt. 
Jag gick ut ur klassrummet och in i 
kapprummet,jag gick fram till min plats. 

Jag tog av påsen med alla saker från min krok. 
Jag plockade upp sak efter sak och lade dem i ett 
fönster,och sedan gick jag in i klassrummet igen. 
Jag smög in och satte mig på min plats samtidigt 
som Thomas spatserade runt i och glodde på 
alla elever för att se om någon såg misstänksam 
ut. När Thomas var klar med sin undersökning 
räckte jag upp handen för att utföra min listiga 
plan för att Thomas och Christer inte skulle 
märka att det var jag som hade tagit sakerna. 
Christer märkte att jag höll uppe handen och sa- 
Ja! Du där Miranda eller vad du nu heter vad vill 
du? - Jo,sa jag. När jag var ute i hallen för att jag 
skulle gå på toa så såg ja alla saker ligga i ett 
fönster. - Okej,då kan vi ju gå Thomas för nu är 
ju sakerna hittade,sa han och gick bestämt ut ur 
klassrummet med Thomas hack i hälarna. När 
Christer och Thomas hade gått så sa Marita - Det 
hör har varit en jätte bra lektion så ni kan få åtta 
minuter längre rast. Och på bara några sekunder 
var hela klassen ute på skolgården och stojade. 
Jag och Melina gick till vårdat klätterträd,vårt 
egna lilla gömställe för Kerstin såklart. 



När vi satt där uppe i trädet och spanade fick jag 
syn på Kerstin. Hon satt fast med sin hand i 
mellan dörren till klubben,mitt fritids. Jag sa till 
Melina - Jag måste bara göra en grej.  
- Okej! Sa hon  lite förvånat. Jag sprang mitt allra 
fortaste ner till henne. Och Kerstin sa till mig  
- Åå,tack snälla du. Jag sitter fast i dörren och jag 
kan inte komma loss. Jag blev lite förvånad av att 
hon va så trevlig mot mig. Jag visste att jag 
brukade en dyrk i fickan för jag och Melina 
brukade leka detektiver. Jag hittade dyrken i 
fickan, och efter ett liten stund pillande fick jag 
upp låset. Kerstin fick ut sin hand och direkt 
kramade hon mig och jag kände en stark parfym 
doft av lavendel. Det luktade gått. Och nu kände 
jag att jag började tycka om Kerstin. När hon 
släppte mig så sa hon - Om jag bara hade haft 
mina nycklar så hade jag kunnat låsa upp dörren 
utan att behöva någon hjälp. När hon hade sagt 
det där började jag kallsvettas. Jag kände inte 
längre lika mycket ro med Kerstin för någon 
stans där inne så var hon nog lite arg på den 
som hade nyckeln. 

Jag tog mod till mig själv,och jag berättade allt som 
hänt och att det var jag som hade nycklarna. Men 
Kerstin blev inte arg hon sa bara - Det var modigt 
av dig att berätta allt för mig. Jag som brukar vara 
så arg. Och du behöver inte vara orolig att någon 
annan ska få veta det här för det kommer bara 
stanna mellan oss två,och sedan gick hon iväg mot 
sitt kontor. Jag hörde att det plingade till i min 
ficka. Jag fick ett sms på min telefon. Det var från 
pappa och så här stod det : Hej Miranda! Vill du 
och Melina gå skälva på en fotbollsmatch mellan 
Brogården IF och Hammarby. Jag blev väldigt glad 
och sprang upp till Melina för att fråga om hon 
ville och hon sa ja. Så när dagen var slut så tog vi 
pendeln in till arenan. 




