
Den magiska dörren 
Av: Karl Sandgren och 

Jasmin Rostam



Hej! Jag heter Joel. Min 
skola heter Solskolan. Jag 
är 9 år och går i trean. 
Jag har kort hår och det 
är svart. Jag har blåa 
ögon. Jag tycker om min 
bästa kompis som heter 
Viktor. Jag är rädd för 
rektorn. Jag undrar 
mycket om den magiska 
dörren som jag sett i 
källaren, men inte 
kommer in i.

Kapitel 1
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Kapitel 2

Idag såg jag nåt som låg under 
dörren. Jag försökte nå det. Men det 
var för långt in. Jag hittade en 
pinne. Med pinnen fick jag ut det. Det 
var ett brev. Jag öppnade brevet och 
läste. 
 

Hej! 
Snälla hjälp 

mig.  
Jag sitter fast i 

ett slott. 
Hälsningar Rut
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Kapitel 3

Jag försökte öppna dörren, men den 
var låst. Jag letade efter nycklarna i 
skolan. Nu kom rektorn. Han höll i nåt 

som gnistrade. Det måste vara 
nycklarna. Han gick in på sitt kontor 

och gick ut igen, men han låste inte. Nu 
sprang jag och Viktor in och jag letade 

efter nycklarna.

De låg i en låda långt in, men jag fick ut dem. 
Viktor sa:  

- "Rektorn kommer göm dig!"  
Joel och Viktor gömde sig i ett skåp. Nu gick 

rektorn mot skåpet. De gömde sig under var sin 
låda i skåpet. Rektorn öppnade skåpet. Han tog 
nåt och stängde skåpet. Jag öppnade försiktigt 

skåpet och smög ut från kontoret. Rektorn vände 
sig om för att kolla vad det var. Han såg oss. 

Rektor skrek:  
"Stanna!" samtidig som han sprang efter. 

Vi sprang till den magiska dörren och låste upp 
och så gick jag in. Dörren stängdes bakom mig 

och jag upptäcker att jag är helt ensam i en helt 
annan värld. 
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Kapitel 4

Det var helt kol 
svart där inne. 

Jag hörde 
konstiga ljud. 

Jag gick längre 
och längre in. 
Ljuden hördes 
bara mer och 

mer.

Jag hamnade i en djungel. Jag letade 
efter slottet. Jag gick i flera timmar. 
Jag var tvungen att vila. Jag såg ett 
äppleträd. Jag gick ditt och tog ett 

äpple och åt det. Det var gott. Sedan 
vilade jag och sen började jag gå igen. 
Efter två timmar såg jag ett berg. Det 
var ett slott uppe på toppen. Jag gick 

till berget.

I berget fanns en trappa upp till en 
port. Jag gick upp i trappan, men 
när jag kände på porten var den 
låst. Jag såg att det fanns en 

ingång längre upp, så jag klättrade 
upp och gick in. 
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Jag gick längre och längre in. Jag hörde 
någon prata. Det kom från rummet bredvid. 
Jag smög förbi rummet samtidigt som jag 

kollade in i rummet. Det var ingen där. 
Konstigt tänkte jag. Jag gick till ett annat 
rum. Det fanns en stege där. Jag började 
klättra i stegen och kom upp. Det var ett 

torn. Jag såg en trollkarl och han gömde sig 
bakom muren. Trollkarlen gick upp i det 

andra tornet.

Kapitel 5

Jag gick ner från tornet för att leta 
efter Rut. Jag såg en skugga. En 
mörk och blank skugga. Den var 
snabb. Den var borta. Jag fortsatte 
att leta efter Rut. Jag hörde något. 
Skuggan kom tillbaka. Nu såg jag att 
skuggan var ett argt och elakt 
monster.
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Jag sprang för livet. Monstret sprang 
efter. Jag sprang och gömde mig. 
Efter en stund försvann monstret 
och jag kunde leta efter Rut.  

Jag fortsatte att leta efter 
Rut. När jag lutade mig mot en 
vägg så öppnades den. Den 
roterade och sen stängdes den. 
Det var kolsvart där inne. Det 
var en trappa ner. Jag hittade 
en fackla som jag tog och 
sedan fortsatte jag att gå. Nu 
hörde jag en röst. Jag sprang 
mot den. 
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Det var en dörr. Jag försökte öppna 
den, men den var låst. Jag hittade en 
liten låda. Där låg en nyckel. Jag 
låste upp och där var Rut, fastkedjad 
med foten i väggen.

Den magiska dörren 
Av: Karl Sandgren och 

Jasmin Rostam

Jag hörde någon komma och 
gömde mig bakom ett bord. Nu 
kom någon. Det måste varit 
trollkarlen. Han hade blå hatt, 
en blå kappa och ett långt 
grått skägg.
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Kapitel 6
Trollkaren tittade sig omkring. 
Nu gick han. Jag gick fram 
igen.  
- "Jag måste vara här och 
vakta ofta" tänkte jag. 
Jag kunde inte ta mig in genom 
dörren. Jag tänkte på vad jag 
behövde. 

. En yxa 
 
. En borr 
 
. Ett rep 
 
. En pinne

 Jag ska borra ett hål i rummet 
ovanför Rut och sen knyta ett rep 
i en pinne och klättra ner och 
hugga sönder kedjan. Nu sprang 
jag till den magiska dörren.
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Kapitel 7

Nu var jag vid den magiska dörren och jag gick 
in. Allting var som vanligt. Jag gick till skogen 
och plocka upp en pinne. Jag letade efter ett 
rep, men jag hitta inget. Jag gick hem och där 
var ett rep. Jag fundera på hur jag skulle få 
tag i en yxa och en borr för jag fick inte låna 
av mamma eller pappa. Jag tog en pinne och en 
sten och hämta tejp. Jag tog pinnen och stenen 
och höll dom mot varandra och tejpa fast 
stenen på pinnen.

Jag gick in i mitt hus och hämta plånboken och gick till 
en affär. Jag hittade en borr och gick till kassan. 
Mannen i kassan sa: 
- "Du får inte köpa borren." 
Då gick jag ut igen och tänkte på hur jag skulle få tag i 
en borr. Jag gick hem igen och lämnade plånboken. Min 
farmor och farfar bodde inte långt bort och jag gick 
hem till dem. Jag frågade farfar om han kunde köpa en 
borr till mig. Han frågade: 
- "Vad skulle du ha den till?" 
Då sa jag att jag skulle rädda någon och efter det så sa 
han att han kunde köpa en borr. Sen åkte han och köpte 
en borr.
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Jag gick tillbaka till mitt hus och tog 
min ryggsäck och la ner alla saker. 
Sen gick jag till skolan. Nu såg 
rektorn mig och han skrek: 
- "Stanna!" 
Men jag sprang och försvann.

Kapitel 8

Jag gick in genom den magiska dörren och 
jag var på samma ställe som jag var när jag 
gick ut ur den magiska dörren. Nu sprang 
jag till slottet. Det var en lång väg. Jag gick 
en liten bit. Nu hittade jag slottet. Jag gick 
in i slottet och sprang till Rut. Trollkarlen 
var där. Jag gick till rummet över. Jag 
funderade en liten stund om det var en bra 
idé och borra. Jag skulle precis sätta igång 
med att borra. Då kom trollkarlen och jag 
tog upp yxan för att försöka hota honom, 
men han stod bara där.
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Han påminnde lite om rektorn. 
Han gick mot mig och tog upp en 
hand. Han slog mig i huvudet. Det 
gjorde inte så ont. Han gick.  
- "Konstigt" tänkte jag.  
Jag fick en idé. Jag knäckte min 
pinne och satte dom två delarna 
på väggarna. Jag tog repet och 
knöt i mellan båda delarna. Det låg 
en sten bakom mig och nu tog jag 
stenen och gjorde mig beredd på 
att skjuta. Nu kom trollkarlen och 
jag sköt stenen rakt i ansiktet på 
honom. Sen sprang jag fram till 
honom och höll fast honom.

Jag sprang ner till rummet som Rut var i. Jag 
skulle öppna dörren, men den var låst. Jag 
sprang upp igen. Trollkarlen var kvar. Jag 
borrade ett hål i golvet. Jag tog en pinne som 
låg vid sidan och borrade ett litet håll som inte 
gick igenom golvet. Jag tog pinnen och satte 
ner den i det lilla hålet och knöt upp repet som 
satt i pinnarna. Jag knöt det i pinnen som satt 
i det lilla hålet och kastade ner det. Jag tog i 
repet och gled ner. Jag tog yxan och högg i 
kedjan som Rut satt fast i.
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- "Hejdå" sa jag till Rut.  
- "Hejdå" sa hon tillbaka.  
Jag gick ut ur slottet och nu gick 
jag till den magiska dörren. Nu var 
jag framme och jag gick in i den 
magiska dörren. Nu var jag i 
skolan.

Kapitel 9

Dagen efter satt jag på lektionen och 
tänkte på vad som hade hänt. Nu på 
rasten såg jag att rektorn ramlade. Jag 
sprang fram till rektorn och fråga: 
- "Gick det bra?" 
När jag hjälpte rektorn upp la jag 
försiktigt nyckeln tillbaka i fickan. 
Dagen efter träffade jag Viktor. Jag 
berättade allt som hade hänt för 
Viktor. Vi bestämde att inte säga detta 
till någon. Efter skolan gick jag och 
Viktor och spela fotbollsmatch med 
vårt fotbollslag.
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