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16/1-16 Skolan börjar
16 Januari
Kära smygläsare och kära dagbok! Jag är
så ledsen att du legat och skräpat under
min säng. Men när jag städade mitt rum
hittade jag dig. Jag tänkte börja skriva i dig
så jag kan läsa i dig när jag blivit större. Jag
tänkte berätta lite om mig själv. Jag heter
Wilma Lindgren. Jag fyller år den 1 juni.
Jag har mörk brunt hår. Jag går på dans
och gillar att rida. Jag har faktiskt en häst.
Den är i ett stall som pappa har byggt uppe
på vår skogs tomt.

Jag ÄLSKAR Harry Potter. Jag går på en
skola som heter Månskolan. Jag går i 7:an.
Min bästa vän heter Mollie. Jag och Mollie
går i samma klass och dans grupp. Mollie
har blont röt hår, hon har färgat topparna
rosa. Det är super snyggt. Jag har en till
bästa vän, och han heter Kevin. Han har
ljus brunt hår och blå fina ögon. Jag och
Kevin är ihop. Nu tänkte jag berätta om
min familj. Min familj består av min mamma
Sofie,37, pappa Jesper,39, storasyran Kim,
16, jag Wilma,13, lillebror Hugo,9. Jag har
två katter. En vit Birma som heter Lady.
Sen har jag också en svart Turkisk angora
som heter Puma.

Båda är små ungar. Men sen får vi inte
glömma hästen. Jag har en Lipizzaner. Hon
är vit med vit man. Hon heter Polly. Det
jag egentligen skulle berätta om var min
första skoldag efter lovet. Den var hemsk
och roligt. Det började som en helt normal
dag. Jag klev upp ur sängen och gick till
toaletten för att jag skulle duscha. Efter
det skulle jag äta frukost. Allt flöt på som
vanligt. På väg till skolan möte jag Mollie
som jag alltid brukar göra. Hon berättade
att hon firat jul i Spanien( hennes mormor
bor där) och jag berättade om min jul. När
vi kom fram till skolan så träffade jag
Kevin. Han kom fram till mig och gav mig en
stor kram.

Vi tre gick in och hängde av oss
ytterkläderna. När vi gick in i klassrummet
så var det en ny tjej i klassen. Hon hade
midje långt blont hår. Blåa glittrande ögon.
Jag kollade på henne. När hon såg det så
kollade jag snabbt bort. Jag gick och satte
mig bredvid Mollie. Jag frågade Mollie om
hon visste vad hon hette. Emma svarade
hon. Vid lunchen när jag och Mollie kom ut
från matsalen kom CSP-gänget( cool söt
och populär ). Jag och Mollie ökade snabbt
takten, men de var för många. Min syrra
Kim stod bredvid Kenza och på andra sidan
av Kenza stod Jade. Bredvid Jade stod
Zarah. Kim, sa jag och kastade en irriterad
blick till henne.

Kenza frågade om vi kände varandra. Jag
har aldrig träffat henne för sa Kim medan
hon kastade ett elakt leende till mig. Jag
kastade en elak blick på henne. Jag vände
mig och började smått gå iväg. Vart ska ni
sa Jade och grepp tag i mig och Mollie. Jag
tänkte att vi skulle ha lite kul sa hon med
ett elakt leende. Kan vi inte bara få gå?
frågade jag och Mollie i kör. Skulle inte tro
det töntar, sa Zarah. Så säger man väl
inte sa en röst bakom Jade. Alla vände säg
om med förbryllade minner. Där stod min
favorit lärare( hon lär ut svenska ) Elsa.
Hon har blont lockigt hår. Hon har gröna
skimrande ögon. CSP- gänget stack
snabbare än blixten.

Tack Elsa du räddade oss, sa jag
och Mollie i kör. Jag gör vad som
helst för mina elever sa hon och
skrattade lite. Elsa har alltid hjälpt
mig och Mollie och hon har alltid
varit min favorit lärare. Nu måste jag
sluta för jag ska gå till dansen. Bay
bay! Känner mig: Kall

9/2-16 Här bor jag
9 Februari
Kära smygläsare och kära dagbok! Jag har
inte berättat om "mitt" hus. Så jag tänkte
att jag ska berätta lite om hur jag bor. Men
först hade jag tänkt berätta lite om min
familj som bor i det här huset. Pappa gillar
att odla och har hål i ena örat. Mamma
brukar alltid ha olika flätor och hon älskar
vitt( nästan hela vårt hus är vitt ). Min
storasyrra Kim älskar allt som har med
henne att göra och brukar nästan alltid
skrika till mamma att hon behöver nya
kläder för att redan har använt alla. Ja det
är sant hon har bara ett par kläder en
gång.

Min lillebror Hugo älskar att köra radiostyrda
bilar. Och till sist har vi Lady och Puma. Det är
två väldigt lekfulla och gosiga katter. Juste vi
har ju Polly också. Hon är min häst. Hon bor
uppe i ett stall i skogen. Ok då vart jag klar då
går vi över till huset. Vi bor på Smultrongränd
24. Vårt hus är rätt stort. Det har två
våningar. När man går in genom ytterdörren
så får man en känsla av ett fräscht modernt
hus. På första våningen har vi ett kök, ett
vardagsrum och ett badrum. Jag tänker inte
berätta allt in i detalj, det kommer vara lite för
svårt. På övervåningen har vi mitt, mammas
och pappas, Hugos och Kims sovrum. Vi har
också en toalett, en garderob och ett ( till )
vardags rum. Mitt i mot har vi en tv. I
trädgården doftar det gräs, blommor och
jordgubbar( mamma och pappa gillar att odla ).

Vi har också ett liten stuga. Vi kallar den lillstugan. Vi har inget där. Vi har skogstomt så
det finns en stentrappa upp till skogen. I
skogen har pappa har byggt ett stall till min
häst. Inte så långt bort finns en innesjö. Så om
man ställer sig utanför huset och lyssnar
riktigt noga så kan man höra ljudet av brusande
åar. Vi bor granne med min bästis Mollie.
Samlings platsen där alla träffats är nog café
Vaniljdrömen. Nästan alla från skolan samlas
där. Den farligaste platsen skulle jag säga är
gallerian, för där hänger CSP-gänget nästan
varje dag efter skolan. Mitt hemliga ställe är
nog körsbärsträdet vid stallet. Det är så
mysigt att sitta där och bara tänka. Allt blir så
lugnt. Att sitta där och andas in doften av
blommor, att bara sitta där och känna solen
mot ansiktet. Jag sitter när nu när jag skriver
det här. Men jag måste sluta för att jag ska gå
hem nu. Bay bay! Känner mig: Glad

15/2-16 Det brinner
15 februari
Kära smygläsare och kära dagbok! Åttorna
gjorde ett experiment med eld på skolgården.
Jag vet faktiskt inte vad dom skulle göra för
experiment. Men dom lyckades inte så bra om
det inte var meningen att tända eld på ett träd
på gården. Jag sitter närmast fönstret i
klassrummet. Så plötsligt hör jag någon som
skriker att det brinner. Jag kollar självklart ut
genom fönstret. Där får jag se ett stort
brinnande träd. Såklart skrek jag att det brann
och då sa vår lärare att vi skulle gå ut och att
han skulle ringa brandkåren. På gården var det
fullkomlig kaos. Jag vet faktiskt inte varför vi
skulle gå ut på gården för det var där trädet
brann.

När alla lärare var på gården och brandkåren
hade kommit blev allt bra. en nu måste jag sluta
för jag ska spela Sims 4. Bay bay! Känner mig:
Orolig

10/3-16 Den elaka SteFan
10 mars
Kära smygläsare och kära dagbok! Idag så åkte
jag och Mollie hem från skolan tillsammans.
Jag tror att jag berättade om henne på första
sidan. Hon heter iallafall Mollie Scoot. Hon
har rött hår, men hon har färgat topparna
rosa. Det är super coolt. Hennes mamma är
flygvärdinna och hennes pappa jobbar på en
djurpark. Hon har haft massa olika djur.
Kanin,hamster,finger apa, fiskar,hund,katt,
fågel, ödla, chinchilla och massa andra djur. Ni
förstår ju att hennes familj är rätt så rik. Hon
och jag går på samma dans och samma klass.
Hon är super duktig på att dansa. Vi bor också
granne men henne. Men över till bussen igen.
När vi gick av såg vi Stefan. Vi brukar kalla
honom SteFan.

Den här dagen stod han och skrek på ett par
barn som råkat kasta lite sand på honom. Det
fick mej att tänka på den gången han skällde på
mig och Mollie när vi lekte kull och vi sprang på
honom och han välte.. Han blev förstås
jättearg. Men över till verkligheten. Jag ville
gå fram med Mollie ryckte tag i min arm och sa
att det var bäst att vi skulle gå. Hon hade
tydligen listat ut vad jag tänkte på. Men
stammade jag. Hon nickade bort mot barnen
igen. Jag vände mig om och så att föräldrarna
hade kommit fram och undrade vad som hände.
Jag och Mollie gick längst vägen. När vi kom
fram till ett vit hus sa hon hejdå till mig och jag
gick bort mot huset bredvid. Nu måste jag sluta
för jag ska gå och shoppa med mamma. Bay
bay! Känner mig: Trött

26/3-16 Löpsedeln
26 mars
Kära smygläsare och kära dagbok! Idag när jag
och Mollie kom till skolan satt det en
löpsedel( det är som framsidan på en tidning)
på dörren. På den stod det om ett
hedersuppdrag. Jag och Mollie stannade och
kollade på lappen. Efter båda hade läst klart
började vi båda hoppa upp och ner. Det stod
att Emma Watson behövde dansare till ett
speciellt framträdande. Vi läste längst ner på
löpsedeln. Det står att man ska skicka ett mail
och en dansvideo till lisa.holm@manskolan.com.
Jag och Mollie var snabba som blixten på att ta
upp våra mobiler. Men seriöst ni tror väl inte
att NI ska vinna, sa en röst bakom oss. Den
rösten kände jag och Mollie igen väl. Vi vände
oss sakta om.

Och mycket riktigt så var det Kenza, Zarah
och Jade som hade kommit. Men det var också
en ny i bakgrunden. Det var Emma. Det kunde
inte vara någon annan. Hennes ljusa röst skulle
kännas igen på mils avstånd. Jag kommer att
vinna, sa Kenza. Sen vände dom på klacken och
gick mot deras klassrum. Vi hade fortfarande
mobilerna i händerna. Jag tänker anmäla mig
iallafall sa Mollie. Jag också sa jag och så
började vi gå mot klassrummet. Med nu måste
jag sluta för mamma ropar att vi ska äta
middag. Bay bay! Känner mig: Hungrig

12/4-16 Mailet
19 april
Kära smygläsare och kära dagbok! Idag när jag
var på väg till skolan kände man verkligen att
våren är på väg. Solen sken och
körsbärsträdet i vår trädgård blommar. Jag
och Mollie bor ju grannar så i morse tog vi
cyklarna till skolan. Det var en härligt att
känna vinden genom håret. Men det jag hade
tänkt skriva om är löpsedeln. Jag har skickat
mailet till Lisa holm. Jag sickade det från min
iPad. Jag skrev så här:

Hej Lisa. Jag skulle super gärna vara
dansare bakom Emma Watson. Jag har
dansat sen jag var 5. Skulle bli jätte glad
om du skulle välja mig.
Maila mig på:
wilma.lindgren@swagmail.com
// Wilma,7a

( Videon sickade jag i ett annat mail ).Vad det
lite för kort. Nej, nej hoppas hon inte tyckte
det. Det skulle vara katastrof. Men nu måste
jag sluta för jag och Mollie ska shoppa. Bay
bay! Känner mig: Förhoppningsfull

25/4-16 Mobilen
25 april
Kära smygläsare och kära dagbok! Jag är super
orolig. Jag har tappat bort min mobil!!!!!!!!!!!!!
Jag tror att den ramlade ut ur min ficka i
gallerian igår. Den gallerian där CSP-gänget
håller till. Jag är jävligt rädd att dom har tagit
den. Jag var där med Mollie. När vi skulle hem
skulle jag ringa mamma så att hon skulle hämta
oss. Det var då det hände. Jag kunde inte hitta
mobilen. Jag och Mollie letade i hela gallerian.
Jag har allt på den mobilen. Det skulle vara
sjukt pinsamt om dom skulle hitta den. Jag
misstänker att Emma har den. Om ni undrar
varför så hade hon ett precis likadant skal som
jag.

Varje gång jag ska kolla i hennes väska dyker
hon upp bakom mig. Jag hoppas att jag får tag i
den. Men nu måste jag sluta för jag ska leta
efter mobilen. Bay bay! Känner mig: Sökande

30/4-16 Min dag
30 april
Kära smygläsare och kära dagbok! För det
första så har jag fått en musik rum hemma. För
det andra, det känns som mitt hjärta har gått i
tusen bitar. Kevin var otrogen mot mig. Med
Emma!!!!!!!!!!! Jag såg dom tillsammans. Dom
var tillsammans men CSP-gänget. Dom stod
och pussades. Jag ska berätta allt från början
av dagen till slutet av dagen. Det började som
en helt vanlig dag. Jag klädde på mig och sen åt
jag frukost. Jag åt Coco pops om ni undrar.
Sen skulle jag cykla till skolan men jag kunde
inte hitta min hjälm till cykeln så jag fick ta
sparkcykeln. Jag gjorde som jag alltid gör, jag
åkte tillsammans med Mollie. När vi kom till
skolan såg jag att Kevin gick tillsammans med
Emma.

Jag tänkte inte så mycket på det just då utan
gick bara fram och gav honom en kram. Vår
första lektion var svenska och vi håller på att
skriva en roman. Min bok handlar om en tjej
som är en häxa( hon är en snäll häxa ) som blir
förälskad i en vanlig kille dom får problem med
sina föräldrar när dom berättar att dom är
förälskade. Vi skulle inspireras av någon bok
eller film. Jag valde Harry Potter och Titanic.
Sen hade vi bild och vi gjorde bilder till
romanen. Jag blev faktiskt väldigt nöjd. Sen
hade vi en tjugo minuters rast. Jag och Mollie
övade på att hjula. Efter det hade vi NO. Vi
förberedde oss inför ett prov. Sen skulle vi på
lunch. Det var då jag såg det. Dom stod där
tillsammans. Jag sprang åt andra hållet och
Mollie efter mig. Jag tror att Kevin hade märkt
oss för plötsligt hördes fler springande fötter.
Jag hörde hur Mollie stannade och jag sprang
runt hörnet på ett hus.

Jag hörde tydligt hur Mollie skrek åt honom
och hur Kevin skrek tillbaka. Jag har inte gjort
något skrek Kevin. Förnekare inte din ynkrygg
skrek Mollie. Jag bara stod där och lyssnade.
Jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Jag
hörde hur Kevin muttrande gick iväg. Mollie
kom till mig. Nu var jag riktigt röd i ansiktet.
Ska vi gå och äta sa Mollie. Jag nickade lite
svagt och torkade ansiktet med jackärmarna.
Jag åt nästan ingenting och höll mig långt borta
från Kevin. Efter lunch rasten( som gick åt att
Mollie försökte trösta mig ) så hade vi
Engelska. Lektionen var kort och direkt efter
så gick jag och Mollie hem. Hon insisterade på
att följa mig hem men jag sa nej. När jag kom in
så slängde jag alla saker på golvet och sprang
upp till mitt rum. Mamma kom och knackade på
dörren och jag berättade allt för henne. Men
nu måste jag sluta för jag ska mysa med Lady
och Puma. Bay bay! Känner mig: Arg

5/5-16 Talet
5 maj
Kära smygläsare och kära dagbok! Elsa har ett
uppdrag till klassen. Alla ska skriva ett
sommarlovstal som var och en ska läsa upp på
skolavslutningen. Jag vet inte riktigt om jag
kommer klara det. Att berätta vad som har
hänt detta år. Det värkar på något sätt
krångligt. Mitt år har varit krångligt. Särkilt
dom sista veckorna. Allt har liksom förändrats
sen jag började skriva dagbok. Både på bra och
dåliga sätt. Men jag har inget val. Men jag
måste skriva det där talet. Så på svenska
lektionen så började jag att skriva på talet det
blev faktiskt inte så dumt. Jag är klar men det
kanske behöver nog lite finslipning. Här
kommer det:

Hej! Jag heter Wilma Lindgren. Jag ska nu
kort berätta om mitt år. Allt har var unikt. Allt
och alla har gjort detta till ett udda år. Ni
förstår kanske inte vad jag menar. Alla andra
år har allt gått bra allt har flutit på. Inga
bekymmer. Detta år blev dock annorlunda. Jag
är glad för det. Jag har aldrig vart så ledsen
och så glad. Jag har valt ut tre händelser som
gjort detta till det bästa år någonsin. Först
händelsen är när Mollie och Alex skrämde mig.
Jag tror att jag aldrig blivit så rädd och arg.
Jag skrek i en hel timme och blir fortfarande
rädd så fort jag ser en clown. Andra händelsen
är om klassresan. Vi åkte till Spanien. Vi hade
sparat jätte länge och när vi väl var där så
hade flygbolaget tappat bort min väska. Dom
trodde att dom skickade den till Kina. Det
visade sig att den bara hade skickats till ett
annat hotel.

Så jag hade gått och oroat mig i onödan. Tredje
händelsen är när trädet på skolgården började
brinna. Allt gick så fort. Från ett experiment
till ett brinnande träd. Nu har skolan förbjudit
experiment med eld. Det var dom tre
händelserna. Jag vill tacka er alla för att ni
lyssnade på mig. Jag vill ge ett speciellt stort
tack Mollie som alltid funnit vid min sida. Även
om det inte alltid är så roligt. Jag tänker alltså
på Clownen. Tack till er alla!

Jag läste upp det för Mollie på lektionen och
hon skrattade så mycket så att hon grät i
slutet. Hon tyckte verkligen om det där men
Clownen. Jag hoppas att det blev bra. Men nu
måste jag sluta för jag ska läsa. Bay bay!
Känner mig: Trött

13/5-16 Pinsamt
13 maj
Kära smygläsare och kära dagbok! Två saker.
För det första. Jag fick hedersuppdraget.
Mollie också. Allt kommer bli så bra. För det
andra. Idag tvingade mamma och pappa mig att
gå och handla. Med Kim!!!!!! På vägen dit
undrade hon varför jag inte hade min mobil. Jag
berättade om allt. Jag tycker faktiskt att jag
kommit närmare henne. Hursomhelst så på
vägen hem så tappade jag mjölken och den gick
sönder. Pinsamt. Både jag och Kim började
gapskratta. Tills vi märkte att SteFan kollade
på oss. Jag viskade till Kim att jag trodde att
han hade tagit min mobil. Men nu måste jag
sluta för jag ska mata Polly. Bay bay! Känner
mig: Fundersam

27/5-16
27 maj
Kära smygläsare och kära dagbok! Jag hinder
inte skriva så mycket för jag övar på dansen
inför hedersuppdraget. Hedersuppdraget är
två dagar innan skolavslutningen. En av Emma
Watsons dansare skickade en video när hon
dansade koreografin som vi ska uppträda med.
Den är såååå svår. Mollie ska komma över
snart så ska vi öva tillsammans. Men jag har
ett så litet rum. Det går inte att öva där.
Mamma har sagt att vi kan öva i lill-stugan.
Det var perfekt. Mamma har sagt att jag
kanske kan få det som dansstudio. Jag skulle i
så fall sätta upp speglar på väggarna. Jag är
inte säker på att jag kommer få lill-stugan än
men man kan ju alltid hoppas.

Men nu måste jag sluta för jag och Mollie ska
öva på dansen. Bay bay! Känner mig:
Dansig( finns den känslan ens )

1/6-16
1 juni

Kära smygläsare och kära dagboken! Idag fyller
jag 14 år. Hurra hurra!!! Gissa vad jag fick i
födelsedagspresent. En resa till
LONDON!!!!!!!!! Det ska bli så roligt. Och det
bästa. Dom har bokat en hel dag för Harry
Potter museet. Några av skådisarna ska till
och med vara där. Emma Watson ska vara där.
Det är samma tjej som jag ska dansa bakom.
Jag gråter bara jag tänker på det. Vi kommer
vara där i två veckor. Vi åker dagen efter
skolavslutningen. Just det. Det är bara 8 dagar
kvar till skolavslutningen. Vi har skolavslutning
9 juni. Jag kommer sakna alla mina kompisar.
Det jag inte kommer sakna är CSP-gänget.

Allt det har gjort mot mig får att längta sjukt
mycket efter sommarlovet. Jag ska också hälsa
på Hanna. Hon var min och Mollies bästa vän.
Hon, jag och Mollie gick på samma dagis så det
var typ redan bestämt att vi skulle vara
bästisar i skolan. Men hon slutade i tvåan.
Hennes pappa hade fått ett nytt jobb i Örebro.
Jag saknar henne sjukt mycket och ibland på
helgen kommer hon hit. Jag älskar henne som
en syster. Men nu måste jag sluta för jag ska
äta tårta nu. Bay bay! Känner mig: Lycklig

6/6-16 Tre dagar kvar

7/6-16 Döds paniken

6 juni

7 juni

Kära dagbok och kära smygläsare! Det är tre
dagar kvar till skolavslutningen!!!!!!!!! Det
kommer bli så kul. Bäst av allt. Imorgon är det
dags för hedersuppdraget. Jag är super taggad
inför det. Allt kommer bli perfekt. Jag har övat
skit hårt på dansen och inget får gå fel. Det
måste gå bra. Annars vet jag inte hur jag ska
kunna leva med mig själv. Att jag sumpat en
sådan chans. Det bästa som kan hända om det
går bra är att jag får träffa Emma Watson.
Det skulle vara så kul. Hon ska skicka
adressen dit vi ska. Håll tummarna för mig.
Men nu måste jag sluta för jag ska öva på
dansen. Bay bay! Känner mig: Peppad

Kära smygläsare och kära dagbok! Jag har gått
och tittat ner i marken hela dagen. Jag har fått
byta kläder varan sekund för att allt blir blöt av
tårar. Allt gick fel idag på hedersuppdraget.
När jag väl var på stället där vi skulle dansa så
skulle jag leta upp mitt VIP kort men någon
hade tagit det!!!!!!!!! Och hade byt ut det till en
bild på ett gäng som jag mer än väl kände igen.
CSP-gänget!!!!! Jag kan inte fatta det. Jag
missar mitt livs största chans. Jag tänkte inte
gå till skolan imorgon men mamma och pappa sa
att det var ju näst sista dagen så jag måste gå.
Jag vill inte. Hela skola kommer skratta åt mig.
Det kommer bli fruktansvärt. Alla kommer
skratta. Speciellt CSP-gänget.

Jag kom precis på att jag inte berättat varför
jag bråkar med CSP-gänget. Jag ska berätta
om hur allt började med CSP- gänget. Allt
började med ett missförstånd. Jag kanske inte
berättat om Hanna men jag gör inte det nu.
Hanna, Mollie och jag satt i matsalen. Hanna
berättade en jätte rolig historia och alla tre
började skratta. Sen kollade alla tre på CSPgänget fortfarande fulla av skratt. Dom trodde
såklart att vi skrattade åt oss och blev skit
sura. Det var så allt började. Men nu måste jag
sluta för jag har gråtit så mycket så att
kläderna är alldeles blöta. Bay bay! Känner
mig: Gråtfärdig

9/6-16 Sommarlovstalet del 1
9 juni
Kära smygläsare och kära dagbok! Idag är det
skolavslutning. Jag har gått upp extra tidigt
idag för att öva på Sommarlovstalet och fixa
mig. Igår lärde mamma mig ett sätt att inte bli
nervös. Jag ska blunda och när jag öppnar
ögonen ska jag tänka att ingen annan ser. Jag
tycker att det går rätt bra att öva på
Sommarlovstalet. Jag är super nervös. Tänk
om det går lika fel som hedersuppdraget.
Mamma har sagt att hon kommer stå och
klappa hela tiden. Pappa också. Men jag är
sjukt rädd för att allt ska gå fel. Att det ska bli
en flopp. Snälla Gud låt mig fixa det. Det får
inte gå fel. Men inte ens CSP-gänget kan
förstöra nu. Tänk positivt Wilma. Allt kommer
gå bra.

Tänk om det inte gör det!!!!!! Tänk om alla
börjar kasta tomater på mig. Eller någon annan
grönsak för den delen. Ok, du väljer att inte
tänka positivt. Men nu måste jag sluta för vi
ska åka till skolan nu. Bay bay! Känner mig:
Spänd

9/6-16 Sommarlovstalet del 2
9 juni

Kära smygläsare och kära dagbok! För det
första: Nu har jag sommarlov!!!!!!!!!! För det
andra: Dom älskade Sommarlovstalet. Mamma,
pappa och Elsa grät. Alla applåderad. Rektorn
stod upp. Allt var fantastiskt. Det var som att
hedersuppdraget plötsligt hade försvunnit. Till
och med Kim klappade händerna. Den känslan
som jag hade när jag stod där och läste upp
mitt tal skulle jag vilja känna varje dag. Det var
en fantastisk känsla. Det kändes nästan som
om jag kunde flyga. Alla applåder. Det fick mig
att verkligen tro på mig själv. Men nu måste jag
sluta för jag ska packa. Bay bay! Känner mig:
Stolt

10/6-16 Första dagen
10 juni

Kära smygläsare och kära dagbok! Jag kommer
inte hinna skriva så mycket för vi ska snart gå
på planet mot London. Det jag egentligen
skulle säga var att idag när jag mamma och Kim
hade varit och handlat bikini så kom SteFan
mot oss. När han kom fram såg jag att han
hade min mobil i handen. Tjuv skrek jag. Lunga
ner dig Wilma sa mamma. Det måste finnas en
anledning. Jag hittade den på espresso house
sa han. Då minns jag att jag och Mollie hade
tagit en smoothie där den dagen jag tappade
mobilen. Han gav mobilen till mig. Förlåt för att
jag kallade dig tjuv sa jag generad.

Men nu måste jag sluta för jag ska gå på
flygplanet mot London. Bay bay! Känner mig:
Förväntansfull

Tack så mycket för att ni
läste min bok. Hitta fler
böcker på bibblis.se

Ett otroligt stort tack till Mollie för
att inspirerat mig till många
karaktärer. Jag vill också tacka
Kharma som hjälpte mig ta
omslagsbild. Älskar er!

