
Den magiska dörren



Hej jag heter Leon och 
är 9 år. 
Jag går på Nigo-
neoskolan och  
jag gillar min bästa 
kompis Leo. 
Jag är rädd för Olle i 
5an. Men 
det finns en konstig 
dörr på  
rektorns kontor som 
ser ut som 
ett valv. Jag tror att det 
finns en 
massa sedlar där. Jag 
och Leo  
gillar att spela bandy 
och att 
bygga LEGO. 

Kapitel 2 Brevet En dag 
såg jag att ett brev 
stack ut genom dörren. 
Jag tog ut det och läste: 
Hej jag behöver hjälp 
med att komma till de 
farliga bergen för att 
rädda min mamma vid 
en 
vulkan! Hälsningar 
Fenix. Då blev jag så 
spänd och tänkte om 
detta skulle bli ett stort 
äventyr för mig...



Kapitel 3 Nyckeln Efter skolan gick jag till Olles 
klassrum för att ta nyckeln till den magiska 
dörren 
Olle hade fått nyckeln. Jag tog nyckeln och jag 
sprang ljudlöst till den magiska dörren och jag 
stack in nyckeln i låset och vred om och 
öppnade dörren och gick in långsamt... 

Kapitel 4: En annan värld. Bakom dörren stod en 
drake i vakt i en grotta jag skulle klättra upp men 
draken hejdade mig och sa att jag måste betala 
med glitterstenar jag gjorde det och sen var  
jag uppe. Det luktade mozzarella och jag hörde 
ett vattenfall och jag såg tre berg. Men...vänta 
lite det är inte vatten det är solljus. Sen såg jag 
en liten kille och jag gömde mig bakom en 
buske. 



Kapitel 5 Jag mötte killen och sa: -hej 
jag heter Leon, -Vad heter du? sa 
jag. Killen svarade:- jag heter 
Fenix...-Vänta lite, sa jag.-jag känner 
igen dig.-Gör du? sa Fenix.-ja,jag har 
hört ditt namn i ett brev i en magisk 
dörr,är det du som behöver hjälp 
med din mamma vid en vulkan?-
ja,det är jag,sa han. Det är jag som 
har läst ditt brev.-jaså, sa han,-ska vi 
ge oss av till bergen?-okej,sa jag. Då 
tänkte jag att mitt äventyr skulle 
börja. 

Kapitel 6

-Vänta lite, sa jag plötsligt Jag vet hur vi ska 
komma upp. -Hur då?,sa Fenix.-Vi kommer 
att behöva saker.-Detta ska vi ha:en lång 
lina,två småkakor och två par klätterskor till 
dig och mig. 
-Men...,sa Fenix,-Hur ska vi få tag på det?-För 
jag har inga såna saker,sa han.-Men då får 
jag gå tillbaka till min gamla värld,sa jag 
osäkert.-Men klarar du det då?-Mm...,det tror 
jag.-Okej,lycka till,sa Fenix 



Kapitel 7 tillbaka 

När jag kom tillbaka gick jag till 
säkerhetsskåpet,öppnade och tog 
linan...Men!plötsligt dök Olle upp och sa 
dumt:-jag säger till fröken... Men då sa jag:-
Titta på örnen där ute! och jag smet från 
skolan. Och sen sprang jag hem och 
hämtade kakorna och skorna och ut ur 
huset, in i skolan in 
genom dörren och sen var jag inne i 
världen igen.

Kapitel 8 sanningens ögonblick 

Jag och Fenix skulle ta på oss klätterskorna och när 
vi hade gjort det kastade jag upp linan men då såg 
jag ett stort monster som stoppade vägen då blev 
jag rädd men jag kom på en idé att jag klättrade 
upp på han och slog till honom och då snubblade 
han. Vi fortsatte att klättra och så åt vi kakorna och 
efter en lång stund var vi uppe och hjälpte hans 
mamma och sen sa jag farväl från   
min nya vän.



Kapitel 9 tills någon annan öppnar 
dörren igen

När jag snart var nere sprang jag till den 
magiska dörren sen igenom den och 
raka vägen till korridoren då stötte jag 
på Olle men han snubblade på en 
tröskel! Just då tänkte jag att jag måste 
hjälpa honom och just då skrek han:-
Aaaajjj! och jag skulle trösta han men då 
upptäckte han att hans nyckel var borta 
och då frågade om jag vet var nyckeln är 
och då tänkte jag att jag måste ge den 
till honom och jag sa:-ja,och jag gedde 
han den men jag sa:-bara vi kan ha det i 
hemlighet, och så blev det. Sen såg jag 
Leo och han frågade om jag ville spela 
bandymatch och jag sa:-jaa! 
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