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2 januari
Torsdag

Hej dagboken!
Jag heter Alexandra men jag brukar kallas för Ally. Jag fick den

här dagboken i julklapp! Mitt nyårslöfte var att skriva dagbok. Så
med andra ord förvänta dig inte att jag ska skriva mer än typ
två gånger! Jag har satt några klistermärken på framsidan.
Ångrar lite det nu för det blev inte alls fint. Jag är 12 år men jag
fyller 13 det här året! Min bästa kompis heter Hampus. Han är
lika gammal som jag. Jag har känt Hampus sen dagis! Vi blev
kompisar direkt när jag flyttade till den här lägenheten där jag
sitter och skriver nu med mamma. Mina föräldrar är skilda. Min
pappa avskydde mammas släktingar så mycket att han helt inte
STOG UT! Jag FÖRSTÅR honom! Min mormor är sååååå himla
jobbig! Varenda jul när vi firar med dem så är det rent ut sagt
ett HELVETE! Alla barnen på mammas sida (mina kusiner) är

jätte bortskämda och bryr sig BARA om julklapparna! Dessutom
får dem typ TUSEN julklappar VARJE jul! Jo, och det är inte
bara Linus,jag och mamma som bor här! Vi har också en hund

som heter Bessy. Hon är nog världens tråkigaste hund. Hon är
så lat så jag vet inte vad.

Jag kan inte räkna på mina fingrar och tår hur många gånger

hon har bajsat i mitt rum! Vilket INTE ÄR OKEJ! Mitt rum är
förbjudet område för alla utom mig och Torsten! Torsten är min
hamster. Han är min rådgivare och hjälper mig med alla mina
svåra beslut i livet! Men aja nu står min lillebror Linus och
hoppar bredvid mig och ropar att maten är klar och att det blir
pannkakor så jag ska gå och äta nu! Jag menar mina pannkakor
väntar ju!
Hejdå dagboken!

8 januari
Onsdag

Hej dagboken!
Det är Alexandra igen! Idag började jag skolan igen efter jullovet!
Det var faktiskt en väldigt bra dag idag trots att det var skola.

Jag vaknade av att min pappa dammsög köket klockan sex på
morgonen. Inte jättekul att vakna till direkt. Men när jag ändå
var vaken så gick jag upp och åt frukost. Jag åt flingor med fil.
Sen gick jag till skolan tillsammans med Hampus. Som vanligt
så skrämde vi barnen på lekplatsen på vägen och sa hej till tant
Elisa på äldreboendet. Jag vet egentligen inte riktigt varför jag
alltid säger "tant" före hennes namn men hon är ju en tant så
det faller sig ganska naturligt att säga "tant Elisa". Men hon är
en rätt trevlig tant iallafall! Och hon har alltid kakor! Och jag
menar vem gillar inte tanter som bjuder på kakor? Men iallafall
när vi kom till skolan möttes vi av en riktig överraskning.

Skumtomtarna (Julia,Teodor och Nadja) bjöd hela skolan på
chokladbollar! Efter lite närmare efterforskningar så fick jag
veta att vår lärare hade kommit på dem med att sno just

chokladbollar från lärarrummet så att hon tvingade del att bjuda
alla lärare och elever på chokladbollar!

(Vi är inte en så stor skola) Och ja,vi hade ingenting emot det!

Mycket hade förändrats sen förra terminen. Bland annat hade
vi fått ett nytt klassrum! Jag tyckte mycket bättre om det gamla
men får väl försöka leva med det nya. Vi hade också fått en ny

medlem i klassen. Hon hette Mikaela. När hon kom in där genom
dörren tyckte jag att honvar den sötaste människan jag
någonsin sett. Vår lärare sa att Mikaela gick ett extra år på
dagis för att vänta på att hennes kompis också skulle börja i
skolan så att dem kunde hamna i samma klass så hon var ett år
äldre. Jag undrar verkligen vad det kunde va för en fantastisk
kompis som man väntar ett år med att börja skolan för. Men
Mikaela var iallafall 13 år och hennes smeknamn var tydligen
Mickan. Men det får bara hennes närmsta vänner och familj
kalla henne. På rasten efter lektionen så kom hon fram till mig
och Hampus där vi stod och snackade och frågade om hon
kunde hänga med oss. Vi sa ja och hon visade sig vara jättesnäll
och när man väl lärde känna henne var hon jätterolig! Det var
allt för idag!
Hejdå dagboken!

5 februari
Hej dagboken!
Idag är det Fredag! Äntligen! Idag ska jag som vanligt på
fredagar äta tacos till middag och lite senare på kvällen när jag
insett att jag nog tog en taco för mycket ändå äta ett helt

pringles rör och därmed ha ont i magen halva imorgon. Men inte
kommer det hindra mig från att så fort det känns bra i magen
igen slänga mig på soffan med en godisskål! Så smart är jag!
Men det var faktiskt inte det jag hade tänkt att prata med dig
om idag. Utan idag hade jag faktiskt tänkt att prata om hur jag
bor! För det kanske kan vara intressant! Eller inte... Men du har
iallafall inte så mycket val till om du vill lyssna på det eller inte
dagboken för du är ju faktiskt ändå bara en dagbok! Jag bor
varannan vecka på Lingongatan 23 med mamma, min lillebror
och min hund Bessy. Och varannan vecka på Skogsvägen 67
med min pappa och Linus. Och Torsten pendlar såklart mellan
mamma och pappa med mig och Linus. Men den här gången
tänker jag berätta om Lingongatan. Hos mamma bor vi i en
lägenhet. Vet inte hur många kvadratmeter den är på

men den är inte jätteliten och inte jättestor iallafall. Den har ett

badrum,tre sovrum,ett vardagsrum och ett kök. Ett av dem tre
sovrummen är mitt rum. I mitt rum finns min säng. Jag har även
ett skrivbord där jag brukar göra mina läxor. Sen har jag även
ett litet bord som är typ lika högt som en skohylla brukar vara
där jag har mina priser från olika tävlingar. Jag har några

medaljer och pokaler från handbollen men jag har flest från
dansen. Och så har jag några från när jag var typ 8 och gick
på fotboll. Men det är dock bara tröstpris-medaljer då det aldrig
gick särskilt bra för mitt lag. Jag har även en stor byrå där jag
har kläder och lite övriga saker. Också har jag även en hörna i
mitt rum där jag har alla mina handbolls-grejer och dans-grejer.
Dvs typ träningskläder osv. Och såklart Torstens bur! I köket
har vi varit väldigt originella och kört på det mycket udda
konceptet med ett bord, några stolar, en köksbänk, ett par skåp
och en ugn! Och ja, i vardagsrummet har vi en soffa, en TV, ett
bord. Vi har även Bessys korg där. Jätteintressant jag vet! Den
farligaste platsen hos oss det är vårt förråd! För det är så

stökigt så att så fort man sätter in foten så kliver man på nåt.
Vilket kan göra ont om det är något tillräckligt spetsigt. Det var
allt jag hade att säga idag.
Hejdå Dagboken!

26 februari
Hej dagboken!
Jag kom just hem från skolan! Vi hade ett matte-prov. Det
gick sådär. Jag måste nog öva lite mer nästa gång vi ska ha
prov. Idag tänkte jag berätta lite om min FAMILJ. Den består
som jag sagt typ 100 000 gånger redan av min

mamma,min pappa och min lillebror. Och Torsten och Bessy
såklart. Min mamma heter Lisa och är 36 år. Hon jobbar
som lärare men som tur är inte på min skola. Hon är väldigt
bra på att tappa bort saker. Min pappa heter Johan. Han

jobbar med att göra rent akvarierna på djurparken. Han är
43 år gammal och är väldigt bra på att laga mat. Hans
lasagne går inte att beskriva med ord! Såååå GOD! Sen har
vi min lillebrorsa Linus. Han är en liten kille som är 5 år
gammal och älskar att läsa! Han lärde sig att läsa i höstas.
Sen dess har han knappt g jort nånting annat. Han

ÄLSKAR pannkakor! Han älskar pannkakor mer än någon
annan jag NÅNSIN har träffat! Och sen har vi ju Bessy.
Ja,jag har ju redan berättat om

henne egentligen men ja hon är iallafall en Berner senien och
är otroligt lat. Jag hade seriöst trott att hon var sjuk om jag
kom hem från skolan en dag och hon inte låg på nåt av sina
vanliga ställen och slappade (Soffan,Hundkorgen,Min
säng,Mammas säng,Linus säng eller den lilla mjuka bänken
man kan ta av sig skorna på i hallen när man kommer in
genom dörren) Och sen så har vi ju Torsten också! Han är
min BFF. Och jag har fått väldigt många frågor av Hampus
om jag har ett liv med tanke på att jag har en hamster
framför honom som BFF och ja, jag skriver ju nu så jag
tycker iallafall att det kan räknas som liv.
Det var faktiskt allt jag hade att säga idag!
Hejdå dagboken!

7 mars
Hej dagboken!

Idag lärde jag och Hampus Mikaela att skrämma
dagisbarnen på lekplatsen. I början var hon lite mesig men

efter ett tag blev hon mycket bättre på det. Sen gick vi mot
skolan igen. På dörren till matsalen satt det en löpsedel till
skoltidningen (som för övrigt har typ världens töntigaste
namn) på den stod det med stora bokstäver
"UNDERHÅLLNING SÖKES,ÄR DU DEN RÄTTA FÖR
JOBBET?" Jag och Mikaela (som båda (som ni kanske

förstått) älskar att dansa) bestämde oss för att se vad det
var för nåt och ifall vi kanske kunde uppträda med någon
dans. Vi läste artikeln och där stod att dem sökte
underhållning till en festival. Jag och Mikaela bestämde oss

för att försöka och hyrde gympasalen för att komma på en
koreografi. Vi kom på några olika steg men vi har mycket
kvar.

Hejdå dagboken! Ses i morgon:)

14 mars
Hej dagboken!

skrämde mig. Och om du tror att det var allt,dagboken,då

tror du fel. För efteråt när vi skulle gå till bibblan så råkade
jag skrika till Mikaela "Mikkan,här är den där boken du letade
efter!" jättehögt! Så biblotekarien sa åt mig att vara tyst.

Idag så skulle jag och Mikaela dansa på rasten. Vi tränade

Såååå pinsamt! Aja,vi ses igen imorgon.

på en koreografi som vår danslärare hade gått igenom på

dansen. Dock så gick det inte så bra med tanke på att Liza
(en tjej jag aldrig sett lé) Kom och störde Mikaela när vi
g jorde ett litet lyft så att Mikaela blev så överraskad att hon
tappade mig och när jag landade trampade jag snett och
vrickade foten. Det är som att min tur som jag kände att jag
hade när den terminen började bara helt packat sina väskor
och dragit på semester till Hawaii. Skulle vara kul om den
skickade vykort. Då kanske hen kunde skriva NÄR HEN
SKULLE KOMMA TILLBAKA!!!!! Och nu kanske du tänker
att jag väl inte hade så mycket otur. Det var en sak. Men

det var inte alls bara en sak. För imorse så råkade jag sätta
mitt alarm på 07:30 istället för 06:30 så jag försov mig
och kom försent. DESSUTOM så lyckades jag spilla ut hela
mitt mjölkglas över mig på lunchen då Hampus hoppade fram
och

Hejdå dagboken!

1 April
Hej igen dagboken!
Det är jag Emma! Jag har nämligen bytt namn idag!

April,April! Det är som vanligt jag Ally! Men iallafall så har
jag blivit otursförföljd PÅ RIKTIGT nu! Det händer mig

pinsamma och jobbiga saker VARENDA DAG!!! Exempelvis
idag så gick dörren till toaletten i baklås när jag var på toa.

Jag skrek och bankade på dörren men insåg sen att jag bara
glömt att låsa så att när jag skulle "låsa upp" låste jag istället
dörren och när jag väl insåg det kom jag ju såklart ut. Men
dock satt där några killar och stirrade på mig som om jag

vore en idiot... Och jag KÄNDE MIG också som en idiot när
jag idag gick på världens enklaste aprilskämt. Det var Viktor
som sa till mig att dem serverade kanelbullar till dem första
som kom för att ta i matsalen. Och självklart rusade jag in i
matsalen som en tok hungrig på kanelbullar. Och

matsalspersonalen tittade alla med konstiga blickar mot mig.
Japp,vi byter ämne. Idag skickade jag och Mikaela ett mail till
vår idrottslärare Linus om det där med festivalen då vi blev
intresserade av det. Jag hopppas att vi får uppdraget!
Hejdå dagboken!

12 april

står till vänster när man kommer in genom dörren och mitt

Hej dagboken!

andra lilla skrivbord där jag har min dator och mina hörlurar

Det är jag Alexandra. Som vanligt helt enkelt! Idag tänkte jag

en stor grön matta. En sån där som typ ser ut som gräs.

av det. Det har jag bestämt. Jag har fyra väggar. Som dem

lasagne. Min morfar g jorde den till mig när jag var åtta. Hela

en tapet med en lasagne på och där det står "I cant live

alltid hungrig när jag går in i mitt rum. Och så har jag ett

berätta om mitt rum. För du är nämligen väldigt intresserad

flesta... Men iallafall så är tre av dem vita och på en har jag
whitout you." Jag sitter just nu vid mitt skrivbord och skriver.

och alla typ tusen datortillbehör jag nu har. På golvet ligger

Och i taket hänger min enorma taklampa som ser ut som en
mina väggar har jag täckt med affischer på lasagne! Jag blir
fönster som vetter ut mot innergården i vårt kvarter. Ja,det

Ovanför skrivbordet har jag två hyllor. På dem har jag

var allt!

även några inramade gamla foton. (Vissa av dem på lasagne

Hejdå dagboken!

böcker,läxor,pennor,papper och ja,lite allt möjligt. Jag har

(Of course) )Bredvid mig till höger står min bokhylla. Den är
proppfull. Som ni kanske förstår älskar jag att läsa. Det är
som att jag försvinner in i en annan värld där vad som helst
kan hända och... Vänta! Hallå? Just take a moment och tänk
på hur mycket det där lät som nåt en gammal gubbe i 60års åldern skulle skriva. Men tillbaka till ämnet nu. Till
vänster om mig har jag en rosa sackosäck. Med ett litet bord
framför. På bordet står två doftljus. Ett med vaniljdoft och
ett med lasagnedoft. Min säng

12 april
Hej dagboken!

skriva. Men tillbaka till ämnet nu. Till vänster om mig har jag
en rosa sackosäck. Med ett litet bord framför. På bordet

står två doftljus. Ett med vaniljdoft och ett med lasagnedoft.
Min säng står till vänster när man kommer in genom dörren

Det är jag Alexandra. Som vanligt helt enkelt! Idag tänkte jag

och mitt andra lilla skrivbord där jag har min dator och mina

berätta om mitt rum. För du är nämligen väldigt intresserad

hörlurar och alla typ tusen datortillbehör jag nu har. På golvet

av det. Det har jag bestämt. Jag har fyra väggar. Som dem

ligger en stor grön matta. En sån där som typ ser ut som

en tapet med en lasagne på och där det står "I cant live

som en lasagne. Min morfar g jorde den till mig när jag var

Ovanför skrivbordet har jag två hyllor. På dem har jag

lasagne! Jag blir alltid hungrig när jag går in i mitt rum. Och

flesta... Men iallafall så är tre av dem vita och på en har jag
whitout you." Jag sitter just nu vid mitt skrivbord och skriver.
böcker,läxor,pennor,papper och ja,lite allt möjligt. Jag har

även några inramade gamla foton. (Vissa av dem på lasagne
(Of course) )Bredvid mig till höger står min bokhylla. Den är
proppfull. Som ni kanske förstår älskar jag att läsa. Det är
som att jag försvinner in i en annan värld där vad som helst
kan hända och... Vänta! Hallå? Just take a moment och tänk
på hur mycket det där lät som nåt en gammal gubbe i 60års åldern skulle

gräs. Och i taket hänger min enorma taklampa som ser ut
åtta. Hela mina väggar har jag täckt med affischer på
så har jag ett fönster som vetter ut mot innergården i vårt
kvarter. Ja,det var allt!
Hejdå dagboken!

22 April
Hej dagboken!
Idag insåg jag att jag har lyckats tappa bort ett halsband
som jag fick av mamma när jag var liten. Det är i silver och
det är en liten elefant på det. Jag tappade bort det i

omklädningsrummet efter idrotten idag. Jag misstänker att
Liza har tagit det. Hon kollar alltid på mitt halsband när jag
har på mig det. Men jag ska minsann få tillbaka det. Jag har
för övrigt idag förstört mina favoritkläder med målarfärg.
#notroligt
Hejdå dagboken! (Vet att det blev väldigt kort men ska
faktiskt gå och starta en brottsutredning om mitt halsband!
Så har faktiskt inte tid med dig just nu!)

15 maj
Hej dagboken!

Idag frågade min lärare mig ifall jag ville skriva ett
sommarlovstal. Jag sa självklart ja och det började genast

krypa i fingrarna på mig. Jag blev faktiskt alldeles nyss klar!
Så här går det:
Mitt sommarlovstal:

Det här året har gått som på en blinkning.
Jag menar,var det inte alldeles nyss jul?
Var har all tid tagit vägen?
Men det här året har varit helt fantastiskt.
Alla ni fina klasskamrater och lärare har verkligen g jort det
här året till det bästa.

Jag menar hur awesome är ni inte?
När man är ledsen är det alltid nån liten jävel som kommer
fram och sätter ett léende på ens läppar,som om det vore ett
litet klistermärke.
Jag minns på idrotten när vi körde danscirkeln och Hampus
körde samma dansmoves varenda gång.

Eller när vi lurade Svenska-läraren 1 april och ställde om alla
klockor i klassrummet så vi fick sluta en halvtimme tidigare!
Eller vad sägs om när vi fikade på SO-lektionen och alla

attackerade Simon eftersom var den enda som hade massa
fika kvar.
Haha! Så många fina minnen!
Och jag vill bara rikta ett särskilt tack till universums bästa
kompisar Mikaela och Hampus.
Älskar er!<3
Tack!
Tack för allt!
Okej,det kanske blev lite sliskigt,men aja nu får det vara så!
Hejdå Dagboken!

29 maj
Hej dagboken!
Idag har jag varit och handlat med min familj. Vi köpte som
typ alla andra familjer
mjölk,smör,bröd,ost,ägg,jouice,frukt,flingor,fil och ja massa
andra saker som man brukar handla. Jag köpte en

jääääääättestor godispåse! Säkert ett kilo! Minst! När vi satt
i bilen tillbaka hem så var jag jättesugen på att få sätta mig
och kolla på film och äta alla mina marshmallows,geléhallon
och all min goda,underbara,fantastiska choklad. Men när vi
var framme på parkeringsplatsen hemma igen så lyckades

jag,klumpig som jag är,tappa ut allt mitt godis på den varma
asfalten. Duktigt Alexandra! Duktigt! Jag fick ge godiset till
Torsten istället sen. Han blev nog glad iallafall! Aja,det blir ett
väldigt kort text idag för att jag är för trött för att skriva
mer.

Hejdå dagboken!

4 juni
Hej dagboken!

handbollsmatch i trädgården och att äta glass varje dag så
klart. Men några saker jag inte längtat efter är

myggbett,brända varmkorvar,att typ tusen gånger få höra
"vad stor du har blivit" och solbränna. Jag vet faktiskt inte
vad jag längtar mest efter under sommaren. Kanske att åka

Idag är det 9 dagar kvar till skolavslutningen. Jag längtar
såååååååååå himla myyyyyyyckeeeeeeet!!!! Det har varit så

stressigt med alla läxor och prov. Jag längtar så mycket efter
att få ledigt. Idag så stekte min pappa ägg åt mig till frukost.

till mormor. Det ska bli roligt. Eller kanske möjligtvis att åka
på kollo. Aja,vad ska du göra i sommar dagboken? Aha! Så
roligt då!

Jag var jättesugen på stekta ägg och det skulle bli jättegott.

Hoppas du får det bra!

självklart att han skulle försöka vara cool och kasta det från

Hejdå dagboken!

Men när pappa ska lägga upp ägget på min talrik så är det ju
stekpannan ner på min tallrik. Och då skulle det ju självklart
också hamna i mitt hår. Så jag fick ta en jättesnabb dusch
innan gick till skolan idag. Rolig start på dagen! Nånting jag
verkligen längtar efter med sommarlovet är att få ta det där
sista kvällsdoppet i solnedgången,att få grilla varje kväll,att
kunna dansa och köra

13 juni
Hej dagboken!

Hej igen dagboken!

Just nu är klockan 05:34. Jag håller på att öva på mitt

Nu är jag tillbaka från skolavslutningen. Det var jättekul! Vi

sommarlovstal. Jag har några talkort där jag har skrivit allt

hade först allsång ute på skolgården och sen gick vi in i

jag ska säga. Egentligen så kan jag talet utantill men jag vill

klassrummet. Vår mentor höll tal. Hon grät som vanligt. Hon

vara helt och hållet säker. Jag är såååå sjukt nervös! Du kan

är så blödig. Det är alla lärare. Men det visade sig att det

verkligen inte förstå! Åh nej! Neeeeej! Det som inte får

inte bara är lärare som är blödiga. När jag höll mitt tal (som

just nu hatar jag henne! Okej,nu är jag jättestressad! Vad

första meningen. Då sa Mikaela åt honom att skärpa till sig.

Som jag alltid gör när jag har ett problem! Jag hinner tyvärr

hon också gråta. Ikväll ska jag åka till landet och grilla med

hända hände just! Bessy åt upp papperna med mitt tal. Alltså
ska jag göra? Jag får väl söka hjälp hos Torsten helt enkelt!
inte skriva nåt mer just nu då jag måste fortsätta öva men
jag återkommer senare idag.

för övrigt gick jättebra) så började Hampus gråta redan efter
Men när till delen då jag tackade henne och Hampus började
min familj. Alltså kan jag redan bocka av första punkten på
min lista;)

Hejdå dagboken!

1 juli
Hej dagboken!
Jag ska åka till Mallorca!!! Wihoo! Jag ska endast chilla äta
glass,bada,och spana efter häftiga djur att ta bild på. Men
dock så vet jag inte hur jag ska hitta en hundvakt åt Bessy.

Hon är ju ändå typ det tråkigaste husdjuret EVER!!! Hundar
brukar ju vara roliga,men det ända Bessy gör är att äta och
sova. Och utföra sina "behov" såklart. Så det borde ju vara
lätt att hitta en hundvakt åt henne men folk vill bara ha söta
små valpar! Hade Bessy varit en rolig hund hade det inte
varit så svårt men nu när hon är som hon är så... Aja,jag

lyckades iallafall att för en femtiolapp få Hampus att sitta
hundvakt åt Bessy. Nu ska jag gå och packa. Jag ska packa
badkläder,cyklop,näsklämma,min badanka och lite andra
grejer såklart. Så vi får se när jag skriver i dig igen!
Hejdå dagboken!

15 juli
Hej dagboken!

Iallafall det var så coolt idag för att när jag och Mikkan var
på väg hem från dansen så träffade jag Lars Gunnarsson!

Han är kock på restaurangen som gör den godaste lasagnen
i världen! Love it<3 Jag försökte diskret prata lite med

Idag var jag och Mikaela på dans. Vi repade jättemycket

Mikaela om hans lasagne för att han skulle märka mig. Och

inför vår dansuppvisning. Vi repar på rasterna,på

det var då jag upptäckte att han log mot mig! Jag menar

danslektionerna,i vattenpauserna på idrotten och på

såååååå coolt! Tänk att Lars Gunnarsson faktiskt LOG mot

har problem med att hennes katt Murre jagar hennes kjol när

en påse på dörren. Där i låg mitt halsband!! Det där silver

handbollsträningen och vi repar hemma på fritiden. Mikaela
den flyger upp i luften när hon snurrar. Jag har inget problem
med att Bessy jagar mig. För mig är det snarare tvärtom.
Jag har problem med att få ut Bessy på promenad. Ibland
ger jag upp för hon är så jobbig. Det brukar sluta med att

hon bajsar i mammas säng. (Det är hos mamma som Bessy
bor) Idag ska jag för övrigt åka till pappa. Det ska väl bli
ganska kul. Idag köpte jag en ny plansch med Lasagne på.
Den har en liten grönkvist på sig och på den står det " I <3
Lasanga"

MIG!!! Nej,jag dör tidigt!! I alla fall,när jag kom hem hängde
halsbandet med en elefant på! Detta var verkligen världens
bästa dag! Nu måste jag gå och äta middag. Jag ska äta
tacopaj.
Hejdå dagboken:)

4 augusti
Hej dagboken!

Hotellet hette Mallorca Hotel! Så originella människorna som
kom på det namnet var då! Hotellet hade typ den största

lobby jag nånsin sett. Och hotellrummet var ganska fint. Det
fanns en dubbelsäng till mamma och pappa och två "vanliga"

Nu har jag kommit hem från Mallorca. Jag glömde tyvärr dig

sängar till mig och Linus. Det fanns också en liten toalett och

här hemma. Men iallafall så ska jag nu återberätta heeeela

några små skåp. Men det bästa med hela rummet det var

min resa för dig!

chokladen på kuddarna! Den var jättegod! Utanför hotellet

Det började med att jag och min familj åkte till Arlanda tidigt
på morgonen. Taxin hämtade oss vid 05.00. Sen,väl på
Arlanda,så checkade vi in våra bagage och sen gick vi och

fikade. Jag åt en blåbärsmuffin och drack varm choklad. Det
var jättegott. Sen gick vi och satte oss vid vår gate och
väntade på flyget. Jag satt och kollade Instagram och
surfade på mobilen. När vi hade kommit på planet satt jag
läste hela resan. Jag läste Harry Potter. För typ

femhundrade gången MEN ÄNDÅ! Jag menar det är ju
världens bästa bokserie!!!! Vi kom fram till hotellet på kvällen.

hade dem en stor pool som jag badade i varje dag! Och

självklart så varenda gång jag gick förbi Lobbyn så tog jag
en sån där gratis karamell! Du vet sånna som har likadana
papper så man vet aldrig vilken smak man får!
Nu ropar pappa att jag måste komma och packa upp väskan
så jag måste tyvärr säga hejdå nu!
Hejdå dagboken!

6 augusti

Hej igen dagboken!

Hej dagboken!

Jag fattar inte hur jag kunde lita på att min korkade mamma
skulle fixa en present till Hampus. Idag efter jobbet kom hon
nämligen hem med en faktabok om första världskriget:| Jag

Idag plingade min mobil till i min ficka när jag var på väg hem

ska aldrig mer anförtro nåt så viktigt till henne. Dessutom

från skolan. Det var Hampus som skickade ett SMS till mig.

har jag nu inte nån mer tid att fixa en ny present. Jag tror

nu ska kalla det! Vi ska käka tårta och känna oss som

nu.

Han skrev att jag var inbjuden till hans kalas eller vad man
småbarn med andra ord. Min mamma lovade att hon skulle

fixa en present till Hampus efter jobbet. Jag hoppas att hon
hittar nåt riktigt bra! Jag vill verkligen vara den med bäst

present på kalaset! (+att jag och Mikkan har g jort ett vad
om vem som som kan fixa bäst present. Om hon vinner får
hon 50 kronor av mig och om jag vinner får jag 50 kronor
av henne. Och jag ska vinna!!!) Jag återkommer när mamma
har kommit hem med Hampus present.

att jag kan förbereda den där 50-lappen till Mikaela redan

Hejdå dagboken!

8 augusti
Hej dagboken!
Jag behöver väl knappast säga att det är Ally va? Det har
du väl lärt dig redan? Aja,imorgon är det Dagen D. Dagen

Positiva saker:
-Ta kvällsdopp på kvällarna: Nej,mamma ville att jag skulle
sova

-Att dansa och spela handboll i trädgården: Nej,Det fanns så
mycket tistlar att jag fick ont i fötterna

-Äta glass varje dag: Nej,pappa tyckte att det var för

jag fruktat ända sen vi slutade skolan. Den 9 augusti!

onyttigt och sa åt alla mina släktingar att bara ge mig max

fruktansvärda datumet som ska komma där och förstöra

-att grilla: Ja äntligen nåt jag fick göra!

igen efter underbara,älskvärda sommarlovet! Det var svårt

-Myggbett: Ja,typ hundra

Huuuuh! Får ångest bara jag tänker på det! Det där

allting. Imorgon,den 9 augusti,kl.08.05,så börjar jag skolan
att få ner dem där orden på pappret ska du veta,dagboken.
Jag tänkte berätta om hur det har gått med min

sommarlovslista eftersom det här ändå är sista dagen på
dessa 10 fantastiska veckor. Eller ja dem veckor som skulle
varit fantastiska om det inte vore för att min sommar blev en
katastrof!

en glass i veckan
Negativa saker:

-Brända Varmkorvar: Ja,jag är väldigt dålig på att grilla och
alla mina släktingar också tydligen.

-Solbränna: Jag tror att det räcker att säga att jag är röd på
typ hela kroppen
-Att typ tusen gånger få höra "Vad stor du har blivit": Ja,jag
har växt en del under vintern och det verkar mina släktingar
ha märkt

Det här är dem grejer jag klarat av av alla både positiva och

Ja,jag tror du förstår att min sommar varit en katastrof. Jag

jag hoppades inte skulle hända.

Hejdå dagboken!

negativa saker jag skrev som jag ville skulle hända och vad

har faktiskt inte så mycket mer att säga idag.

17 Septmber
Hej dagboken!
Idag fick jag svar på mailet som jag skickade till Linus i
April! (Snacka om sent svar! Jag var nästan säker på att jag
inte skulle få nåt!) Och gissa vad? Jag och Mikaela ska få
uppträda på den där festivalen som det stod om i

skoltidningen. Det känns verkligen underbart!! Jag längtar
så mycket! Jag och Mikkan ska repa så mycket vi bara kan!
Jag tror att det kommer gå jättebra! Vi är ju ändå rätt bra på
att dansa om jag får säga det själv;) Jag kommer repa hela

tiden! Vi ska visa alla vad vi går för! Äntligen ska vi få visa
alla vad VI är bra på! Nu ska jag gå och köra lite repetition
med Mikkan på Skype. Torsten ska hjälpa mig med
repetitionen! Han är faktiskt en riktigt bra koreograf!
Hejdå dagboken!

23 September
Hej dagboken!

oturen! Det är inte roligt längre! Jag förstår verkligen inte
vart all min tur tog vägen! Och otur nummer tre väntade när
jag kom hem idag. Mamma hade upptäckt att Linus var

allergisk mot pasta och inte ens kunde vara i närheten av
Idag när jag kom till skolan fick jag veta att jag och Mikaela

pasta utan att få kraftig diarré så vi kommer inte kunna äta

inte är dem ända som är antagna till uppdraget. Utan

lasagne! Jag sitter helt seriöst och gråter för att jag inte får

SKUMTOMTARNA är också antagna!!! Fusk! Hur kan

äta lasagne hemma mer! Jag sörjer min lasagne! Jag får helt

känner dem väl inte så himla bra då men alltså ÄNDÅ!!! Jag

kompisar och så. Nu ska gå och köra Just Dance med

DEM bli antagna? Dem dansar ju inte ens? Eller? Okej jag

enkelt försöka äta det när Linus inte är hemma och hos typ

och Mikkan skulle ju vara dem som glänser på scénen!

Torsten för att bli glad igen! Imorgon ska både han och jag

Bläääää! Alltså varför ska jag alltid ha sån otur? Och alltså
Skumtomtarna! Ååååååh! Vad har jag g jort för att förtjäna
detta? Dessutom så bajsade Bessy på mina scénkläder till
festivalen idag! Alltså please! Befria mig från den här

gå klädda i svart hela dagen för att sörja lasagnen!:(
Hejdå dagboken!

3 oktober
Hej dagboken!
Idag är det dags! Jag har nog aldrig varit så nervös tidigare!
Jag menar tänk om Skumtomtarna sopar banan med mig!
Inte för att det kommer hända men alltså tänk om! Alltså
neeeeeeeej! Jag vill inteee! Jag måste repa! Jag måste repa!
Det får inte hända! Jag vill dö! Jag vill bara döööööö!
Okej,det är bara typ fem timmar kvar nu! Nej skjut mig!
Snääääälla! Jag vill inte! Please! Help me! Jag har panik!
Aja,nu måste jag gå och repa!
Hej dagboken!

4 oktober
Hej dagboken!

börja köra så var jag så nervös att typ inget blev rätt men
sen efter att tag så bara släppte allt och det var sååå roligt!
Jag vill bara göra om allt! Idag vaknade jag i mina

scénkläder och var bara genuint jätteglad! Tills jag kollade på
Igår så g jorde jag det! Jag uppträdde inför typ 2000

klockan och insåg och att den var 12.00. Med andra ord

människor! Med Mikaela såklart! Jag kom hem från skolan

hade jag börjat för tre timmar sen! Jag fick panik och fick

alldeles nyss! Jag ska berätta allt för dig nu!

skynda mig till skolan! Mina föräldrar lär inte bli så glada när

Det började med att alla som skulle uppträda fick gå in i ett

Jag tror jag får göra det nu med tanke på att jag just nu hör

omklädningsrum. Jag och Mikaela bytte till våra kläder från
vår senaste dansuppvisning. Sedan fick vi ställa oss bredvid
scénen och vänta. Skumtomtarna uppträdde före oss och

dem var jättebra! Jag blev jättenervös att alla skulle tycka
att dem var bättre än oss! Sen var det vår tur. Jag skakade
så mycket när jag skulle gå upp på scénen att jag snubblade!
Det var några som stod och skrattade och när vi skulle

dem för veta:/ Jag är så rädd för att få veta deras reaktion.
från min väska att min mobil ringer. jag tror att jag klickar
bort det. Jag orkar inte lyssna! Hon får klaga på mig ikväll
istället!
Hejdå dagboken!

3 November
Hej dagboken!
Idag var jag hemma hos Hampus. Det var jättekul! Hans
lägenhet (eller ja hans familjs lägenhet) är faktiskt jättemysig
och fin! Jag älskar att vara där. Vi åt lasagne till middag och
det var (självklart) himmelskt gott! Sen planerade vi hur vi
skulle komma på ett nytt bättre sätt att skrämma
dagisbarnen och så planerade vi att vi skulle överraska
Mikaela med en tårta på hennes födelsedag imorgon! Det ska
bli kul! Det är så mörkt nu mera så jag blir så trött att jag

inte orkar skriva i dig! Sorry för det men iallafall idag är som
sagt väldigt trött så ja!
Hejdå dagboken!

23 november
Hej dagboken!

Och sen skrev jag också mitt vinnande rim. Jag hoppas att
hon blir glad och jag undrar vem hon bjuder med. Nu kom
pappa nyss in i mitt rum och sa att maten är klar om 10
minuter. Så ja,nu ska jag gå och äta.

Igår precis innan jag skulle släcka lampan för att sova så
kom min mamma in genom dörren till mitt rum med ett kuvert
i handen. Hon sa att det var till mig och frågade mig om jag
visste vad det kunde vara. Jag hade ingen aning men sen

började jag förstå. Jag tog kuvertet och sa att det var en
hemlis. Mamma sa att jag fick läsa det imorgon (idag) för att
jag var tvungen att sova. Jag släckte lampan och lotsades
sova. Jag väntade tills jag hörde snarkningar från mammas
rum och tände sedan lampan igen för att läsa brevet. Jag
tror du förstår vad som stod där,dagboken;). Idag efter
skolan så hämtade jag ut paketet med biljetterna på Ica. Jag
öppnade det inte ens. Jag satte mig istället och skrev en lapp
som jag klistrade fast på paketet. På den står det:
"God jul mamma önskar Alexandra"

Hejdå dagboken;)

