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Jocke's resa

Kapitel 1 - Ett oväntat möte.

Jocke bodde på Hasselvägen 12 tillsamma

mamma, pappa, lillebror Max och hans stora

Han hade precis fått ett eget rum och tyckte m

vara där. Han tyckte om att spela Gta, red dead

Assassin's creed 3 och Mirror's edge på Playstati

Förut hade han Xbox men hans lillebror Max

det. Men på det hade han bara Farcry3 och Fi

också en iPhone 4s och på den tyckte han o

Minecraft. Det var onsdag eftermiddag och Jock
rum som vanligt och spelade spel.
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Sen blev han hungrig och gick ner för att bre en
smörgås. När han var klar gick han till affären och
köpte en tidning. När han kom hem då läste han om
en varning. Det stod att världens farligaste ormar
hade rymt från zoo! Jocke blev rädd när han läste

ans med sin

det. Han ryste. Och ormar tycker om saker som

asyster Anna.

blänker och lyser. Nu vågade han inte spela spel.

mycket
att han på att han inte kunde leka med
Ochom
så kom

magneterna heller för de kunde blänka om solen
d redemption,
sken på dem. Då sprang han till skogen, för att han

ion 3.

tänkte att i skogen lyser det inte eller blänker. Men
när han var i skogen så kom det en kall vind och så

x slog
sönder
såg han en skugga. Skuggan lämnade svarta stenar

ifa. Han
hade
efter sig
som ett spår. Jocke kunde inte låta bli att

om följa
att efter.
spelaStenarna ledde Jocke ner i en grotta som
var som en stor sal. Väggarna var jordiga och det

ke var på sitt

hängde rötter från grottans tak.

2

Sen såg han en kille Jocke sa till han vem är du

svarvade jag är Nerag. Jocke hörde inte. Jocke s

du att du hette! Han svarade skrik inte har in de

mycket du kan prata som vanligt. Sen sa han jag

Nerag. Då sa Jocke okej men vem är du sa Jock

svarade jag är 391 år när jag var 200 Bode jag p
Igam.

Jag var ledaren över alla som levde då men nu ä

ingenting. Var för kom du h hit sa Jocke. Då sva
med hög röst tror du att jag kom hit föra att jag

Äää vet inte svarade Jocke? Jag var tvungen att

Nerag. Det var den dar trollkarlen när jag kome

ska jag siga en sak som stoppar förbannelsern so
jorde mot Igam varje 1000 år .
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hanLångt inne i grottan såg han en kille. En okänd kille.
Jocke frågade vem han var och killen svarade att

skrek vad sa

han hette Neraq. Jocke hörde inte och skrek igen

et ekar

och frågade vad han hette. Då svarade han att skrik

g heter
inte här inne för det ekar så mycket. Du kan prata

ke han
som vanligt. Sen sa han att jag heter Nerag. Då sa

Jocke okej. Men vem är du då frågade Jocke. Neraq
på planeten
sa att han var 391 år och att när han var 200 år så
bodde han på planeten Igam. Då var jag ledaren
över alla som levde men nu är jag ingenting. Varför

är jag
kom du h hit frågade Jocke. Då svarade Nerag med

hög
röst att tror du att jag kom hit för att jag ville?
arade
Nerag
Ääähhhh, vet inte svarade Jocke. Jag var tvungen
ville.
att koma hit sa Nerag. Det var den där trollkarlen.

t koma hit sa

När jag kommer tillbaka Igam så ska jag säga en sak

er till Igam så

som stoppar förbannelsen som han utfärdade mot

om Igam
han för 1000 år sen.
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Och en sak till, att döda Naksno. Sen sa Neraq

åt Jocke att gå hem. Jocke sprang hem de

fortaste han kunde. Dagen efter så gick han di

igen men ingen var där. Jocke gick hem igen. På

kvällen gick han och la sig och somnade snabbt
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Kapitel 2 -En oväntad fest.

q

et

it

å

t.

Tidigt på morgonen åt Jocke fruktost. Han åt
blåbärsyoghurt och flingor. Jockes mamma, pappa,
lillebror och syster var inte hemma. Då knackade
det på dörren. Det var Nerag som kom och sa att
de måste gå. Jocke frågade var och då svarade
Neraq att de skulle till Igam. Jocke tänkte att han
inte visste vad är Igam var men sen kom han ihåg
vad han fått höra i grottan dagen innan. Jocke
frågade hur länge de skulle vara borta. Han fick
inte vara borta så länge för sina föräldrar. Då sa
Nerag 1 sekund och förklarade att en sekund är
som ett år på Igam. Men hur ska vi komma dit
undrade Jocke. Vi måste använda magiska stenar.
Man håller i dom och tänker på var man vill åka så
kommer man dit.
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Finns det varelser där fråga Jocke. Ja, d
varelserna heter gamfolket.

Nu åker vi till Igam. Neraq räknade ner till
tillsammans med Jocke. Sedan var de iväg.

När de kom fram var det en fest. Jocke fråg

varför det var fest. Neraq berättade att det var 1

år sen trollkarlen dog. I morgon har det gått 1

dagar sen den onde trollkarlen dog. Alla är g

för att han dog. Det är därför dom har ordna

fest. Kanske finns det något gott att äta. Tycke

om kackerlackor, sniglar och larver så varsågod.
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Kapitel 3 - En objuden gäst.

dom
Nu vaknar Jocke han frågar en varelser med long
hals var Nerag han är dar ute kan du siga att han

l ett

ska koma okej. När Nerag kom så sa Jocke var är
vi i en tunnel i Igam.
Jocke var ganska glad fast han inte vist var han

gadevar. När Jocke och Nerag var dar uppe då kom

1000Vob Jocke frågade väm är vob. Vob är Naksno's

1000slav väm är Naksno den elakaste boven på Igam.

gladaVad komer han att göra vet inte. Alla börjar att
springa sa Jocke för att dom är rädda. Jocke sa

at en

ska vi inte gå du kan gå efte dom andra okej. Ska

er du

du inte koma

.
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Jag kommer vänta på mig var dit dom andra gå
Jocke. När Jocke var med dom

andra varelserna så kom Nerag och sa till gam

sa att vi ska koma upp annars komer han ta h

när folket kom upp sa han att dom inte fick f

och att om non kommer till Naksno hota dom

darr ifrån alla var rädda. Det är farlit hos o

Nerag till Jocke. Varför är det farligt ondska

valgrav män istället för vatten har han magma

inget man kan besegra onskan jenom det magisk

Jag tänker hita det magiska svärdet sa Jocke
med dig sa nerag.
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Kapitel 4 - En farlig resa.

Neragsa
sa kom vi använder dom magiska
år. Okej
stenarna till att teleportera os dit,
Okej sa Jocke. Det är 10000000000000000000

m folket ock

mil dit män vi har våra teleporterings stenar satt

hit ondskan

det tar bara 0 sekunder. Nerag sa att dom måste

fly från ön

akta sig för röda bär i marken.

m. Vob gick

Varför sa Jocke för att det ser bara ut som bär

ondskan
sa
vad är det då sa Jocke det är minor som

an har
en ser toppen av. Ön har gröna trä tort
Man bara

a. Fins
gräs det
som om att det inte har rägnat på länge.

det står ett hus till höger sa Jocke det ser
ka svärdet.

e jagobebott
följer ut. Ska vi kolla sa Jocke.
Okej vi kollar sa Nerag.
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Innan dom kommer in i huset så ser Jocke att d
minor darr.
Jocke skriker akta Nerag det ligger minor darr.
hur ska vi ta hos förbi vi kan klättra

okej s

Efter en stund sa Nerag jag är inte så bra på at

Jocke sa jag kan visa dig hur vi ska göra. först

dom upp i ett träd från trädet hoppade Jocke
tacket. När Nerag skulle hoppa gick

det hål

När Jocke ser att han trillar så klättrar Jocke ne
på taket darr nere var det mörk rutorna var

golvet knakade tapeterna var sönder slitna d

färgen på utsidan av huset var nästan bort tagna

Nerag ropade Jocke kom jag har hittat en unde

skällare när Jocke kommer till nerag så går dom
är så långt under marken.
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dom är längst ner så är det än järn dör
det När
ligger
När Jocke ska öppna dörren så är den låst dom
kollar sig om kring då ser dom ett kådlås Jocke

Nerag sa

siger kan du koden Nerag. Vet inte sa han. Nerag

sa Nerag.
mumlade ön är 1 000 000 år gammal. Sen sa han

tt klättra.
till Jocke kåden kan vara 1000000 testa sa Nerag

okej sa Jocke han
t klättrar
Slog in knapparna longsnapt kåden var rät

e till hus

dörrarna öppnades dar ine var det magiska svärdet.

i tacket.

er i hålet
smutsiga

den röda

a.

er jordisk

m trappan
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Kapitel 5 - Ett hemligt vapen.

När Jocke Jocke ser vapnet blir han glad. Det he

vapnet låg i en liten grotta med kod lås. Jocke s

dött. Det var metall hela rummet metallen var m

det fans inga lampor man det lös ändå av svärde

glänste i rummet . Sen ser dom någon som kolla

När dom kollar försvinner det snabbt som en bli

dom det igen Nerag tar tag i den som kollade på
ser dom att det är Vob. Nerag släpper taget om

säger,vad gör du har Vob svarar inte. Sen hoppa

och tar det jylende vapnet han springer snabbt u
dom långs trapporna.
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Nerag tar tag i Vob män Vob smiter undan. När Vob
är
Ute på gården så kommer Jocke och försöker att ta

Vob män han är för snab. Nerag sa jag har än ide
emliga
jag kan använda dom magiska stenarna bra sa

sa det luktar

Jocke. Nerag telerporteras framför Vob han tog tag

målad svart,

i Vob's arm Vob släpper det magiska vapnet då

et som
släpper Nerag han och tar det gyllende vapnet. Sen

ar påkommer
dom. Jocke Nerag ger det gyllende vapnet till

ixt. Jocke.
Sen ser

å dom då
Vob och

ar vob fram

upp för
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Kapitel 6 - En farlig resa.

Jocke sa nu när vi ändå har vapnet ska vi inte å

Okej sa Nerag. Jocke vände sig om när han koll
han
Inte darr. Jocke tänkte vad ska jag göra nu. Sen

- jag måste ge mig ut på jakten själv. Jocke tog s
Åkte.
Innan Jocke åkte tänkte han jag tror inte jag
försöka.

Nu åkte Jocke när han kom fram så var det mör
trodde att var hopplöst.
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åka till Naksno?

lar tillbaka på Nerag så är

mumlade han för sig själv

sina magiska stenar ok

kommer klara män jag ska

rkt, Det blåste kalt. Jocke
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Kapitel 7 - En fasansfull ondska.

Jocke somnade när han vaknade var det mörkt

inget lyste någon stans han frös han var kall so
en isbit. Sen gick han några meter då såg han
ondskan. Han såg fasansfull.

var 3 meter hög tänder Vasa som köttknivar. H

var jord av sten och det rann magma från hans

rygg naglar långa som en ovässad penna män v
som en kniv.

Det kändes som att Jocke's ögon skulle brinna u
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Naksno skrek åk hem till din riktiga värd!
Jocke vände sig om och började gå då
skrattade Naksna och sa -du är lika hop lös
som din döda syster vad menar du hån blev

t kalt

biten av en orm sa Naksno samtidigt som han

om skrattade. Nu kokade Jocke på insidan han
blev så arg satt han tog upp det magiska
svärdet och sa bered dig på kamp!

Han

s

vas

upp.
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Kapitel 8 - En sista strid.

Jocke gned av jorden på sitt gyllende vapnet.

Det började rängna det gyllende vapnet gled ur

hande Naksno togdet och sa vi viste att du skul

förlora det är ingen ide att fly du kommer att d

sa han samtidigt som han skrattade Naksno var
nära att halshugga Jocke män Jocke dukade.

Jocke tänkte klättra upp i ätt träd män grenarn
var för blöta. Naksno tog tag i Jocke och sa ha

ha ha vi viste att du skulle förlora nu är din tid
ute precis när Naksno skulle slå det magiska
svärdet i magen på Jocke så sa Jocke vänta.
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En orm. Naksno kollade back Jocke tog tag i
svärdet och sa till Naksno koll hit när Naksno
kollade så hög Jocke det magiska svärdet i

r

Naksno's huvud. Nu kände Jocke sig stark.
lle

dö

r

na
ha

d
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Kapitel 9 - Ett lyckligt slut.

När Jocke hade besegrat Naksno blev allt just

Naksno's magma valgrav blev till vatten det slut
rängna träden buskarna och träden blev gröna.

tänkte var är Nerag precis då öppnades grinden

slottet och Nerag sprang utt. Jocke blev jätte gla

Jocke och Nerag använde dom magiska stenarn

att komma till gam folket. Sen blev det fäst när J
var darr alla firade han och var glada. Jocke sa

Nerag ska du åka hemm nu till min värd nej jag

stannar har sa Nerag män du får dom har stenar
av mig visa dom inte för någon.
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i din värd dom kommer att försöka sno dom från
dig okej sa Jocke. Jocke sa hejda och åkte han.
När han kom in i sitt rum så var spelet på sama
ställe som nära han gick. Han gömde dom
magiska stenarna under sin kudde Jocke var glad.

tade
Jocke
Slut.

n till

ad.

na till

Jocke
till

g

rna
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