
Kapitel 1 
Hej jag heter Sofie. Jag går på Brattåsskolan. 
Jag är nio år. Min bästa kompis heter Lova. 
Jag är rädd för vaktmästaren William. 



Kapitel 2-Brevet 
 
Jag var ute och lekte vid 
slottsmuren. Det var roligt. Då 
såg jag ett brev under den 
mystiska  dörren. Jag sprang dit 
och läste brevet.  

Det var någon som 
behövde hjälp hon hade 
blivit tillfångatagen av 
den onda kungen kiwi 
bakom den mystiska 
dörren.Hon behövde 
hjälp av mig.
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Kapitel 3 Nycklarna 
 
Nu va jag tvungen 
att få tag i 
nycklarna. Åh nej 
vaktmästaren  
Wiliam har ju 
nycklarna  jag 
önskar att jag får 
tag i dom nu! 
 

Jag behöver komma på en 
plan. Vaktmästaren han har 
ju nycklarna de vet jag för 
han är ju vaktmästare. Men 
hur ska jag få tag i dom? 
Jag kanske kan smyga mig 
fram bakom alla hans 
möbler I hans kontor. 
Jag går till skolan. Jag 
öppnade dörren han var inte 
där. 
Nu kommer jag ta nycklarna 
lättare. 
Men han kanske kommer. 
Jag ser dom, jag smyger mig 
fram. Ja jag tog dom, nu 
åker jag hem och letar efter 
dörren. 
 
Nu ska jag öppna dörren.  
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Kapitel. 4 en anan 
värld.

Här: "på andra sidan 
dörren öppnades 
sig en värld jag aldrig 
hade kunnat föreställa 
mig. Allt var så 
annorlunda..."
De va så fint där. 
Massa fina gröna träd. 
De va lite läskigt  för 
de va 
Ju första gången jag 
va där. Det finns ett 
berg där.Det är en 
grotta i berget.
Det är en piratflagga 
på toppen på 
berget.Det är nog där 
hon  behöver
Hjälp jag måste nog 
skynda mig.
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Kapitel 5  En annorlunda vän. 
 
Jag va uppe i berget. jag tänkte jag är modig 
jag kan väl gå in fast det är mörkt. 
Många vägar vilken ska jag ta? Jag tar 
höger. Ja! Där sitter Hon ju. varför sitter du 
där i en bur? 
 
 
Kapitel 6 Mitt uppdrag.  
 
"Rätt som de va kom jag på hur jag skulle 
göra..." 
Men nej  när jag kom fram till buren så såg 
jag att de va en kod på buren där Lova satt. 
Jag visste inte alls koden, men jag prövade 
mig fram10  gånger.  Det gick inte.  
Jag behöver:  
*penna 
 *papper 
Hej då Lova Jag åker tillbaka till den vanliga 
värden och hämtar lite grejer. 
 

Kapitel 7 Tillbaka i skolan
När jag kom tillbaka till skolan 
var allt precis som vanlig. Jag 
gick förbi fröknarna och tog 
penna och papper, ingen såg 
mig. Precis när jag skulle gå ut 
ropade fröken Sofi!!!! NEJ 
tänkte jag🙀 . 
Då kom min lillebror Luka och 
låtsades att han slog sig i 
huvudet. Då sprang fröken till 
honom. Jag smet tillbaka till 
den magiska värden igen.
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Kapitel 8 - Sanningens ögonblick 
Jag gick rakt fram mot grottan och 
svängde höger. Mitt i vägen stod 
vaktmästaren. Här får du inte komma 
förbi sa han argt!!😡😠 Jag utmanade 
honom på hänga gubbe. Om jag vinner 
måste du släppa förbi mig. Jag vann 
stort. Jag sprang till Lova. Jag var bäst 
på matte så jag räknade ut koden till 
låset med en hemlig formel. Lova blev 
fri och jag gick tillbaka till skolan. 

Kapitel 8 
sanningens 
ögonblick.

Jag går rakt 
fram till 
grottan och 
svänger 
höger och 
där står 
vaktmästare
n !!!!!! 
Här får du 
inte komma 
förbi säger 
han argt😡
😠
Jag utmanar 
han på 
hänga 
gubbe. Om 
jag vinner 
måste du 
släppa för bi 
mig.
10 min 
senare van 
jag stort. 
Jag sprang 
till lova. Nu 
måste jag 
bara räkna 
ut koden för 
att få upp 
låset. Jag 
var best på 
matte i skola 
så jag räkna 
ut det lätt 
som en 
plätt. Jag 
befriade 
Lova och sa 
adjö. Jag 
kommer 
tillbaka 
imorgon och 
leder dig 
hem till dina 
föräldrar. 

Kapitel-9 
Tills någon anan 
öppnar dörren igen.

Dagen efter satt jag 
på en gunga  och 
tänkte på vad som 
hade hänt. Jag såg 
vaktmästaren snubbla 
på ett bananskal och 
jag sprang dit jag 
hjälpte han upp. 
Vaktmästaren sa att 
han sakna en speciell 
nyckel. Jag ger 
tillbaka nycken  och 
han blev inte så arg 
som jag trodde. 
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