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Alva Lund

Felices dagbok
Alva Lund
www.arstaskolan.se

26 september

28 september

Jag heter Felice. Jag är 11 år. Jag går i
Stenbackeskolan. Jag skriver min
dagbok för att det får mig att känna mig
typ… Det är svårt att förklara men jag
känner att jag kan prata ut med
dagboken. Om till exempel någon har
varit taskig skriver jag det och då
känns det bättre. Eller om jag är kär i
någon. Om ni undrar så är jag kär i en
kille som bor nära mig. Han heter
Micke.

För en månad sen började jag i 4:an.
Den värsta dagen i HELA mitt liv. Jag
gick till skolan i god tid. Men när jag var
typ vid skolan kom Surry. Hon sa att jag
hade en fin jacka. Jag mumlade:
- Tack.. tror jag... Den är ny…
Sen började hon dra i den och riva i den
och dra av den. Jag skrek sluta! Men
hon bara skrattade. Sen kastade hon
den i en lerpöl. Jag blev jätteledsen.
Och just det! I år började det en ny elev.
Jessica tror jag hon heter. Och två nya
lärare. Christopher, vår engelsklärare,
och Samonia, vår SO-lärare.
Sen efter en kvart hade jag lektion. Det
var SO. Vår lärare var jättesträng.

9 oktober
Nu ska jag berätta hur jag bor!
Österlövgatan 42
Jag bor på Österlövgatan 42 i ett hus
med 2 hästar 2 hundar och 3 katter.
Vi som bor här
Förutom djuren så bor jag här med
morfar, syster och mamma. Pappa
lämnade oss när jag var liten.
Samlingspunkten
Vår soffa på övervåningen är lite som vår
fredagsmysplats. Där käkar vi popcorn,
chips och dricker läsk. Och köket samlas
vi i när det har hänt något.

Farligaste platsen
Den FARLIGASTE platsen är källaren.
Där hör jag konstiga ljud och fotsteg när
ingen är där! Det blir bara så när jag just
är där, inte när jag är med någon annan
där.
Mitt hemliga ställe
Mitt hemliga ställe är en garderob på
nedervåningen. Där finns det en liten
gömma bakom alla saker. Där sitter jag
och skriver dagboken.
Området
Vår trädgård har typ bara blommor. Inget
intressant. Våra grannar däremot. Dom
är KONSTIGA. Det bor en tant bredvid
oss. Hon går till sitt jobb samtidigt som
jag går till skolan. Då säger jag oftast hej.
Då svarar hon:
- Men oj! Ramlade du?

På andra sidan bor Surry. Hon är
förresten ledare för ett fjortisgäng.
Gänget går i min skola och de är
taskiga.
En bra sak är att Micke bor i närheten!
Och sen finns det en familj längst nerpå
gatan. Dom har typ hundra barn. Eller 5
då. Och dom ber typ mig att ta deras
minsta och vakta henne.

13 november
Idag såg jag en löpsedel. Det var ett
uppdrag. Den kallade på MIG! Det stod:
Gillar du teater? Då är detta uppdrag för
dig! Hjälp 6:års att öva på teatern dom
håller på med! Intresserad?
Jag sökte direkt!
Jag hade en plan! Jag tog bort alla
affischer på hela skolan!

1 december

2 december

Jag fick jobbet! JIPPI! Jag fick ett brev
där det stod:

Nu är det kväll. Jag har fått sparken
redan första dagen. Dom tyckte typ att
jag bara skulle vara medhjälpare. Plocka
fram saker, städa undan, trösta små
ungar som gråter med mera.
Men jag, moi, ville ju ha huvudrollen, vara
primadonnan. Jag försökte hoppa in hela
tiden, men fröknarna drog bort mig från
scenen. Jag sjöng popsånger av Justin
Bieber men inte ens det imponerade på
dom.
Jag fattar inte att de kunde säga nej till
en sådan stjärna som mig. Jag, den
bästa skådespelaren i världen. Tyckte
verkligen fröknarna att deras sexåringar
var bättre?
Jag stormade hem. Jag var så arg så att
det kändes som om man kunde steka
ägg på mitt huvud.

Hej! Detta är rektorn. Jag tänkte bara
säga att du fick jobbet! Detta behöver du
göra:
Gå till 6-års kl. 06:00 imorgon och hjälp
dom med teatern.
När teatern är slut hjälper du dom att
städa undan.
Gå till din lektion kl. 08:15
Fortsätt så i en vecka.
Hälsningar rektorn

17 januari
Hej! Här kommer en recension som jag
har gjort.
Dora Töntforskare utan kvitto
Resencion av: Felice Aleine
Nu ska jag berätta om en present som
jag fick i födelsedags present. Det var ett
spel, ett väldigt barnsligt spel. Ett spel
som bara 3-åringar förstår. DORA
UTFORSKAREN! Min mormor gav mig
det. Min gamla gamla mormor. Hon tog
inte ens med kvittot.
Så här var det. Jag fick paketet av
mormor. Hon sa att jag skulle öppna det.
Jag öppnade det. Pappret runtomkring
hade Bamsemotiv. Spelet låg i en
kartong.

På kartongen var det
Tingellingklistermärken. Jag öppnade
kartongen. Den var öppen. Det första jag
sa var:
- Var är kvittot?
Så sammanfattningen är alltså: JAG
GILLAR DEN INTE!
Om man jämför med presenten som jag
fick förra året så var den förra mycket
bättre.

16 Januari
Idag var det min värsta dag. Fjortisgänget
kom. Dom bitchblickade mig och pratade
dumt om mig. Jag ska göra något åt det!
Jag VET! Jag skriver på någon
internetsida att det är fel!
Så här blev det:

På vissa skolor finns det gäng som
mobbar TILLSAMMANS. Det är
JOBBIGT!
Därför anser jag, Felice aleine, att
mobbning borde upphöra! Fröknar kan ju
hjälpa till!

MOBBNING ÄR FEL!
Jag tycker att det är fel att prata dumt om
varandra eller att bitchblicka folk. Det ät
FAKTIST mobbing!
Dessutom kan någon sprida ett litet rykte
som blir STORT till slut. Det är fel.
Speciellt om man inte ens har gjort något
fel!
Om någon bitchblickar dig känner du dig
utpekad och utanför.

13 februari
NEEJ! Det gick inte bra! Dom gjorde
inget åt det och nu mobbar fjortisgänget
mig ännu mer! Dom sa bara att äsch!
Däremot tyckte mamma att det var bra
gjort av mig!

19 mars
När jag gick till skolan såg jag ett
intressant reklamblad. Det stod det:
Köp dom här snygga skorna till
skolavslutningen i år! Billiga, bra kvalitet
och nära dig!
Jag behöver VERKLIGEN dom här
skorna! tänkte jag.
Efter skolan gick jag till affären. Jag
behöver verkligen dom här, tänkte jag
igen! Jag frågade en tjej som jobbade
där:
- Hej, var har ni skor någonstans?
- Avdelning 7.
Jag gick dit. Det fanns jättemånga färger,
mönster och storlekar. Jag hade bara 150
kronor. Hur skulle det räcka!
Jag prövade skorna. Dom var...

PERFEKTA!
Just då kom fjortisgänget och sa:
- Snygga skor...
- Tack... mumlade jag.
Jag kollade hur mycket dom kostade..
100 kronor! JAG HAR RÅD!
När jag skulle betala så skulle
kassörskan hämta den andra skon. Just
då kom fjortisgänget och tog den som jag
hade provat. Med prislappen PÅ! Det pep
och jag skulle precis ta den när
kassörskan skrek stopp och JUST då
kastade fjortisgänget skorna till mig och
lipade!
- SNATTARE! SNATTARE! AVDELNING
7!
- Nej det var...
- INGA BORTFÖRKLARINGAR UNGA
DAM!
- Men...
- Inga men!

2 april
Vet ni vad? Micke är hemma hos mig! Nu
undrar ni säkert hur det gick till. Kommer
ni ihåg vad som hände 19 mars?
Micke kom! Han sa att det var fjortisarnas
fel och att dom alltid är så taskiga! Dom
trodde på Micke! Han har typ nån magisk
kraft!
Det kändes som en forsande sommarflod
med hjärtan! En äng av blommor och
hjärtan! Jag dog seriöst! Han frågade ifall
han fick komma hem till mig!
Såklart, sa jag ja!
Han skulle äta mat hos oss!
Vid matbordet frågade mamma:

- Så är ni ihop än?!
- Mamma.... mumlade jag
- Ehhhh ja det är vi, svarade Micke.
Oh My God! Han sa att VI VAR EN
GREJ! ATT VI VAR IHOP! Jag dog
seriöst.

25 maj
Hej dagboken. Det är två veckor kvar till
skolavslutningen och det är sista gången
jag skriver i dig. Till hösten ska jag göra
en blog istället och bli världskänd.
Jag sitter just nu i min hemliga garderob
och funderar ut en lista. Här kommer den:
Tre saker jag inte vill komma ihåg
När Surry kastade min jacka i lerpölen.
När kassörskan trodde att jag snattade.
När jag fick Dora “Töntforskaren”.
Tre saker jag vill komma ihåg
När Micke räddade mig.
När Micke kom hem till mig.
När Micke sa att vi var ihop.

Tre saker jag ska komma ihåg att göra i
sommar
Åka på ridläger.
Försöka träffa Micke igen.
Bada i glass i badkaret!

