


Kapitel 1-Hej 
Hej! Jag heter Lilly. Jag är 9 år och 
Jag går på Tokskolan  där får man 
göra vad man vill. Jag gillar min 
familj. Min bästa kompis heter 
Isolde. Jag är rädd  för vaktmästare 
Hubert. Han är inte så värst snäll 
vaktmästaren Hubert han kommer: 
Hej kan du hjälpa mig? Sa han Jag 
sa: Jag har lektion.

Kapitel-3nycklarna
Nu är jag tvungen att 
få tag i nycklarna men 
so klart vaktmästare. 
Tur ju dom tupplur jag 
smyger 
in.vaktmästaren låste 
in henne.Men varför 
jag smyger ja! Nu ska 
jag låsa up.
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Kapitel 2-brevet  
oj! Ett brev stack ut på brevet stod 
det.HJÄLP JAG ÄR 
TILLFÅNGATAGEN AV ETT 
TROLL BAKOM DÖRREN JAG 
BEHÖVER HJÄLP MED ATT 
KOMMA UT  MVH KRISTA. Va! 
Jag trodde inte mina ögon men jag såg 
rätt. Jag skulle gå in i dörren men den 
var låst jag kolla på låset jag tog en 
bild av låset sen så la jag bilden i min 
ficka. Jag kolla på alla nycklarna på 
hela skolan nu vet jag vem som har 
nycken vaktmästaren Hubert.
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Kapitel-3nycklarna 
Nu är jag verkligen tvungen att få tag i 
nycklarna men vaktmästaren har ju 
dom Jag  har väldigt dåligt minne. Tur 
han läser  han sitter vänd åt andra 
hållet. Jag smyger in. Jag letar och 
letar men till slut hittar jag nycken. 
Vaktmästaren läser. Jag ser nyckeln 
jag smyger ut. Men oj det finns en till 
dörr där jag tänker snabbt precis innan 
han ska gå ut och bajsa. Jag hann in.
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Kapitel-3nycklarna
Nu är jag tvungen att 
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Kapitel 4-en anan värd 
Det var fuuullt av godis över allt det var 
helt underbart. Jag sprang i iväg och 
letade jag hittade slottet till slut det var 
sååå fult  jag kunde inte titta det var så 
fult. Jag såg fängelsehålan men Krista 
var inte där jag titta bakåt och jag såg 
Krista hon sprang till mig! Hon var helt 
smutsig av aska hon skrek vem är du? 
Jag sa du skicka ett brev till mig så jag 
kom. Hon sa ååå vad bra och hon 
krama mig sen släppte hon mig och 
börja gråta av glädje. Men hon tittade 
bakåt då såg hon ett fult troll som sa 
vad gör du KRISTA. 

Slottet bakifrån 
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Kapitel 5-en annorlunda vän. 
Plötsligt dök det upp en märklig 
varelse framför mig.Hej!Vem är du? 
Jag heter Lilja. Hej jag heter Lilly. 
Du påminner mig om en person 
vem? Min bästis Isolde. Kan du 
hjälpa mig. Lilja sa jag har tappat 
bort min familj.Nja sa jag men 
tillslut sa jag okej. Vi började 
vandra när vi hade vandrat i en 
timme hittade vi Liljas familj. 
Hennes familj var jätte glada att se 
Lilja igen.
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Kapitel 6 Mitt uppdrag 
Rätt som det var kom jag på hur jag 
skulle göra. Nej, skolan slutar om 5 
timmar. Fröken säger att  SKOLAN 
SLUTAR TIDIGIT I DAG  yes! Jag 
behöver lite saker jag går in i mitt rum 
och letar efter sakerna. Vad gör du nu 
frågar mamma? Inget svarar jag. Jag 
måste göra en lista på vad jag behöver. 
Listan lyder: 
 
1. En fjäder  
 
2. En stege  
 
3. Ett nät 
 
4. Mat och vatten 
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Kapitel 7-tillbaka i skolan 
När jag kom tillbaka till skolan var 
allt som vanligt. Men hur ska jag 
hitta alla saker. Jag vet jag kan hitta 
ett nät och stegen i förrådet. Mat 
vatten och en fjäder i affären 
mittemot skolan. Jag går och letar på 
rasten. Jag börjar med att leta i 
förrådet jag hittar en stege men inget 
nät sen ser jag ett nät på baksidan av 
förrådet. Jag går över gatan och in i 
affären jag hittar en fjäder mat och 
vatten. Men när jag skulle gå ut börja 
det brinna men jag ringde 112 då 
kom brandkåren och elden släcktes 
men som tur var det bara en liten 
eld och alla överlevde🔥.

Kapite
l 7
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Kapitel 8-sanningens ögonblick Del 1 
Jag tog mod till mig och gav mig väg. 
Och jag hitta slottet till slut och jag såg 
fängelsehålan jag såg Krista och jag såg 
också trollet som sa: stick till mig. Och 
jag tog min fjäder och jag kittlade 
honom under foten han skrek som en 
gubbe👴 så här ho ho ho. Jag sa till 
Krista att hon skulle springa där i från 
direkt. Hon sa okej hon sprang för 
livet. Och jag sprang efter. När vi kom 
ut stod vaktmästaren där och fråga vad 
jag gjorde. Jag sa sanningen han blev 
jätte arg!

Kapitel 8 sanningens ögonblick Del 
2 
Då så slog jag vaktmästaren på 
ansiktet han blev så arg att han tog 
mig i bena och lyfte upp mig och 
tog mig till rektorn. Krista sprang 
efter. När vi kom till rektorn så sa 
jag vad som hade hänt. Sen så 
sparka rektorn vaktmästaren efter 
ungefär en veka senare fick vi en ny 
vaktmästare. Sen sa rektorn att jag 
inte behövde ha kvarsittning resten 
av året. Men jag behövde ha 
kvarsittning i resten av veckan. För 
att jag slog vaktmästaren.
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Kapitel 9- Tills någon anan öppnar 
dörren igen.  
Dagen efter satt jag på lektionen 
och tänkte på allt som har hänt. 
Krista kom hem det var tur plus 
hon hade flyttat till huset bredvid 
mig så vi lekte varje dag. Men en 
dag så stod jag och kolla på dörren 
jag kommer aldrig glömma 
äventyret. Och hon har också blivit 
kompis med Isolde bra 👍 för det!
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allting got😀

Tack och 
hej 
leverpastej
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