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Kapitel 1

Hej jag heter Adam . Jag 
går på Björnskolan. Jag 
älskar att läsa böcker. 
jag är räd för min 
fröken! Hon är jätte 
sträng. Min bästa 
kompis heter Felix.jag 
är nio år. På skolgården 
ligger det en tidning 
alla som läser den 
försvinner bara. Jag och 
Felix brukar stå och 
undra vart dom tar 
vägen. Sidan med 
artikeln om en dörr står 
alltid open varför?



Kapitel 2

En dag gick jag och min kompis förbi tidningen. 
Vi märkte att något var fel den stod öppen på en 
anan sida en den brukar! Vi gick närmare min 
kompis hittade ett brev. Jag öpnade brevet och 
började läsa så har står det. 
 
HJÄLP                   1/1-1898 
 
Jag är i tidningen i staden humbalumpa all tid 
kommer att stanna  jag skrev det just innan det 
hände gör så här för att komma in  
 
Där tog brevet slut . Jag undrar vem som tog 
resten av brevet! Kanske fröken.

Kapitel 3

Vi måste hjälpa han sa jag till Felix . Men hur ska vi koma dit sa han? Jag lysande inte om fröken hade tagit 
den måste vi hitta den. Men kontoret är alltid låst sa Felix. Därför måste vi gå till vaktmästaren kontor för 
att hitta nyckeln till frökens kontor. Nästa kväll träffade jag Felix vid vaktmästarens kontor. Tur han inte är 
inne. Vi smög oss in kontoret och tog nyckeln men just då kom vaktmästaren. Vi sprang till frökens 
arbetsrum  och tog resten av brevet 



Kapitel 4

Så här stod det hopa in 
i tidningen. Vi hopade 
in i tidningen. SMÄLL 
Felix var kvar på andra 
sidan men det var för 
sent. Alt stod stilla 
ingen rörde sej. Det 
måste redan ha hänt 
tänkte jag jag gick runt 
för att titta. Det 
verkade vara en 
trollkarl värld men dom 
stod bara där. A J skrek 
jag gräset var som 
spikar då såg jag något 
konstigt jag sprang.



Jag gick och letade efter 
varelsen. Jag hittade 
han ingenstans men 
just då såg jag honom. 
Han hade ett brev i 
handen så här stod det 
 
TA ETT PILER 
 
Vad menade han med 
det men då såg jag en 
ask jag tog ett piller och 
stoppade den i hans 
mun han vaknade till liv 
och sa. -Hej jag heter 
Bob -hej jag heter 
Adam men ska inte du 
vara förstenad nej dom 
där pillerna väcker mej 
för 24 timmar. Hur 
skulle jag nånsin hjälpa 
Bob? 

Kapitel 5



Kapitel 6

Bob sa att man kan rädda alla om man hämtar 
den magiska metall skon och stoppa den på 
metall pyramiden. Då kom jag på hur jag ska 
göra. Men jag behöver dom här sakerna.  
 
•Metall detektor  
•helikopter  
•rep 
 
Så jag sa hejdå till Bob. Och gick och gick och 
gick men var är dörren. Jag letade och letade och 
letade och då hittade jag den. I 
HIMLEN!!!!!!!!!!?????????? Jag tog en kvast och flög 
upp.



Kapitel 7

När jag kom tillbaka till 
skolan var alt som vanligt. 
Jag sprang till gympasalen 
för att hämta ett långt rep. 
Sen sprang jag till 
vaktmästarens kontor för 
att hämta en 
metalldetektor. Men hur 
ska jag hitta en helikopter? 
Jag gick till närmaste 
busshållplatsen och tar 
bussen som går till 
flygplatsen. Sen lånade jag 
en helikopter och flyger 
iväg jag är vid skolan men 
då kom jag på hur jag ska 
göra utan att bli märkt inan 
jag var vid skolan landade 
jag. Och sa till min kompis 
att distrahera dom andra 
när han gjorde det åkte jag 
tillbaka.



Kapitel 8

Jag flög till Bob för att för att 
berätta min plan han undrade 
vad helikoptern var. Jag sa att 
det är en man kan flyga i. Jag ska 
knyta fast repet på helikopter 
sen knyter jag fast 
metalldetektor på andra sidan 
repet. Då kan jag flyga och leta 
efter skon! Okej men se upp för 
bocken Gandalf. Vem är det 
frågade jag det är den som 
förstenade oss sa Bob. Jag flög 
iväg och letade efter skon tillslut 
pep det till. Jag landade och sen 
hoppade det upp en bok ånej 
det var Gandalf! Jag flög upp och 
svingade metalldetektor mot 
han jag träffade det ramlade ut 
en mettal sko. Jag stoppade den 
på metall pyramiden. Sen flög 
jag tillbaka till Bob han sa hejdå 
jag sa också hejdå.



Kapitel 9

När jag kom tillbaka 
tänkte jag på vad som 
hade hänt då kom jag 
på att jag måste lämna 
tillbaka lappen annars 
han kanske blir arg. Jag 
gick tillbaka till kontoret 
där stod han. Han såg 
lappen i min hand och 
började jaga mej han 
ramlade och stukade 
foten. Jag sprang till 
sjuksköterskor och sa 
att han hade stukat 
foten. Hon kom och 
hjälpte när han hade 
gick så kom vi överens 
om att håla det 
hemligt. Sen gick jag 
och lekte med Felix.


