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Kära dagboken. Jag heter Leah. Jag
gillar godis, är 12 och ett halvt år och är
väldigt utseendefixerad. Varför? Därför
att jag vill ha på mig smink och parfym,
hårspray och hårspännen varje gång det
är ceremonier, födelsedagar, fester och
sånt. För att jag vill se snygg ut! Varför
jag skriver dagbok är för att jag känner
mig tvingad av min faster Heide och min
syster Harriett att göra så! Jag började
skriva dagbok på grund av det tvånget
och lite coolt är det ju också! Jag har
skrivit dagbok i flera år!

Jag ska berätta om årets första skoldag.
Jag har fått en ny NO- och SO-lärare
som heter Camilla. Den gamla som
heter Peter har slutat p.g.a. fel
information, alltså att han skulle säga
upp sig! Rulle har förstört dagen.
Apropå det, den pinsamma situationen
var att klänningen förstördes ooh det var
hemskt. Men så hjälpte min granne
Jannoko mig att lösa problemet. Sen
kom Bestämmelsen och skulle
inspektera allt i mitt bostadsområde. Vad
man gör, oavsett dumt eller inte De
säger till exempel så här: “Du ska inte
göra si eller så” eller “Vad bra att du gör
si” eller “Du ska inte göra så”.
Bestämmelsen gör så för att det ska bli
ordning och ingen ska klaga. Då när den
pinsamma situationen hände sa
Bestämmelsen till Rulle:

- Nu får du sluta förstöra för Leah.
- Se där på hennes klänning.
- Be om ursäkt nu.
- Om du inte gör det blir det viktigt
samtal på vårt Office.
Rulle sa:
- Men........
Bestämmelsen sa:
- Men vadå?! Nu Rulle har du inte bett
Leah om ursäkt så nu blir det samtal på
vårt Office!

Ja det var det. Så är Bestämmelsen.
Om man gör något bra: klistermärken på
kläderna! Om man inte gör något bra
säger Bestämmelsen åt en att sluta! Om
man inte gör något bra och slutar eller
säger förlåt kan bestämmelsen dra
vidare. Om man inte gör något bra och
inte slutar eller inte säger förlåt är det
viktigt samtal på bestämmelsens Office.
Så kallar de sitt kontor!

1 oktober
Nu har Rulle bett mig om ursäkt!
10 oktober
Nu ska jag berätta hur jag bor.
Enbuskevägen 41
Jag bor på Enbuskevägen 41 i
Årstafältet, nära Årstafältets krog i ett
radhus. Antal rum är 4.
Området
Runt omkring Enbuskevägen 41 ligger
Årstafältets krog och på väg till
Tvärbanan som är det enda färdmedlet
man kan åka med från Årstafältet så
ligger Årstafältsskolan! Närmaste affären
är Ellen Keys bageri och där bor Ello, min
kusins flickvänsbebis. Oj vad gullig!

Vi som bor här
Min familj som jag bor med är min
mamma Ingvor. Hon är 55 år och har fått
demens. Alltså att hon glömmer saker
hela tiden så jag får visa henne skyltar till
nya platser med mera. Fler som bor med
mig är min nioåriga syster Emma. Hon är
ordningssam av sig för hon har
Aspergers syndrom! Emma kommer ihåg
jättemycket på grund av sin Aspergers.
Det är bra eller hur? Varför jag bor med
bara dem är för att min pappa har dött för
länge sedan p.g.a. levercancer! Så min
mamma har en sjukdom och min
lillasyster är lite annorlunda men jag har
varken en sjukdom eller en diagnos. Det
är bra tycker jag! Jag delar hem med min
snälle morfar som heter Kalle Balle
också. Han heter inte Balle egentligen
men ibland säger jag så när jag retas.

Samlingspunkten
Samlingspunkten är alltid Emmas rum för
att hon vill alltid visa upp en dans från
länder med olika språk. Det är ett
specialintresse som kommer från hennes
språkdans för Aspergers och
autismliknande tillstånd i Farsta. På
lördagar dansar hon språkdans!
Farligaste platsen
Farligaste platsen är min mammas kontor
för där bor det ett monster som skrämmer
alla så att man svimmar!
Mitt hemliga ställe
Min lillasyrra stör när jag skriver dagbok
med negativa kommentarer så då gör jag
det i min farmors trädgårdspark i stället!

11 oktober
Jag har varit med i skolan om något inte
så bra. Vissa på mattelektionerna håller
på med Skolstil och Siri. Det är alltså
appar. Vi håller på med iPads och de
säger hångel, sex och sånt. Så
irriterande! Det tar aldrig slut fast jag
klagar många gånger och matteläraren
säger till många gånger! Matteläraren
håller fullständigt med mig att det är
irriterande så nu har det blivit lite bättre!
Apropå det så säger matteläraren alltid
när sådant händer att:
- NU FÅR NI SLUTA MED DET DÄR!
SÅNT ÄR NI FÖR SMÅ FÖR!
Då brukar de säga:
- Jaha, han har rätt då!
Matteläraren hade fort sprungit till
expeditionen och bett om hjälp till det där!

13 oktober

14 oktober

Nu börjar vi att skoja om den här
dagboken! Jag ska göra en dokusåpa.
Dokusåpa är en påhittad dokumentär där
flera personer är med. Vilken dokusåpa
jag ska göra? Bra fråga. Jag ska göra en
dokusåpa med min familj och mina
grannar för att det är roligt . Den ska
handla om hur det är att vara snäll och
skoj. Imorgon ska jag ha på repetitionen
till dokusåpan. Ha det så kul. Hejdå.
Snark snark snaaaaaaaaaaark.

Godmorgon dagboken.
Nu ska vi hålla på med dokusåpan. Jag
ska säga till Ingvor, Emma och morfar.
Senare samma dag
Så här gick det när vi övade på
dokusåpan:
- Nu Ingvor ska vi hålla på med
dokusåpans repetition!
- Okej, sa Ingvor.
- Oj då! sa Emma och morfar.
- Hör upp allihopa. Ingvor, sluta med
kluckandet nu. Det finns en dokusåpa
som vi ska hålla på med. Den ska handla
om hur det är att vara snäll och skoj! Du
Ingvor kan vara superhjälten som skojar
till det! Du Emma kan vara Chinsiiii och
du morfar kan vara den som är klokast
om kroppen! Jag kan vara regissören för
att det var jag som kom på den här idén!

- Vem är Chinsiiii? frågade Emma.
- Det är den som hjälper superhjälten att
skoja till det!
- Vad ska jag heta som superhjälte?
frågade Ingvor.
- Du kan heta Lovis.
- Vad ska jag heta som är klokast om
kroppen? frågade morfar.
- Du kan heta Lars. Det ska vara fyra
repetitioner och bara två
förhandsvisningar och en riktig visning!
- Oj,j varför bara en riktig visning?
frågade Ingvor.
- För att vi kanske inte hinner flera!
- Var just ska allting vara någonstans?
frågade morfar.
- Bra fråga! Ingvor och Emma kan också
lyssna när jag säger det här! Första
repetitionen som vi ska hålla på med nu
ska vara här i Årstafältet.

Andra repetitionen ska vara på
dokumentärstaden i Stora Essingen!
Tredje repetitionen ska vara hos min
kusins flickväns bebis Ello så att han kan
titta. Sista repetitionen ska vara i Märsta
där Daria Ahn min svenskalärare bor.
Hon skulle bli uppmuntrad av det här!
Förhandsvisningarna ska vara på
Filmstaden i Medborgarplatsen på
Södermalm!
- Oohoo vad många platser! sa morfar.
Hmmmmmmmm.
Förresten har jag inte skrivit om att vi är
fyra i familjen. Harriett som jag skrev om i
september är också min syster fast
storasyster och hon är 19 år. Harriett har
inte heller någon diagnos eller sjukdom.
Tur att inte Harriett har flyttat härifrån för
att om jag har funderingar om kroppen
så är Harriett expert. Ingvor kan jag inte
fråga för hon har alldeles glömt bort och
Emma har inte utvecklat sin kropp så
mycket än!

Jag sa till Harriett att vi skulle repetera till
dokusåpan.
- Haaaarriett!
- Jaa.
- Vi ska repetera till dokusåpan nu!
- Vilken dokusåpa då?
- Harriett, du har inte lyssnat. Vi andra,
Ingvor, jag, Emma och morfar ska göra
en sån om hur det är att vara snäll och
skoj. Du får nog vara
regissörsassistenten om jag är på toa
eller något.
- Okej.
- Nu kan vi repetera. Ingvor, du som är
Lovis ska skoja, flyga och skratta åt
skämt som Chinsiiii gör, när jag och
Harriett säger Action! Efter det ska
morfar som Lars säga sitt om kroppen.
Jag eller Harriett säger bryt om något blir
fel. Action!

Chinsiiii började skoja:
- I will be poooopular. Skaka rumpa.
Dooon!
Lovis hakade på:
- Hahahaha Wihiiiii! Jag flyger! bums
Lars började prata:
- Ja lite om kroppen. Munnen är den
viktigaste delen av kroppen och andra
delar är lungorna, tungan, den man
hånglar med o.s.v.
Jag avbröt honom:
- Bryt! Lars ska inte säga någonting om
hångel. Fy vad äckligt! Lars, du kan säga
så här: Att tungan är delen man känner
smak med, okej?
- Okej.
- Action igen! Fast bara Lars.
- Ja tungan den delen man känner smak
med o.s.v.
- Bryt! Det var allt.

3 november
På vägen till skolan såg jag en löpsedel
där det stod:
Vikarierande rektor eller skolsysterskjuts
sökes vid olyckshändelser!
Då sa jag:
- Ja, jag vet att jag kommer få jobbet så
duktig som jag är!
Men då tittade fröken strängt på mig och
sa:
- Vad gör du här ute Leah? Du kommer
försent till skolan!
- Ja jag vet, men vad jag gör det? Jag vill
få ett jobb!

- Jobb vadå? Är du inte för liten för det?
- Jag vill ha ett uppdrag som stod där på
väg till skolan.
- Vilket uppdrag?
- En affisch som det stod : Vikarierande
rektor eller skolsysterskjuts sökes vid
olyckshändelser!
- Då får du anmäla dig!
- Jag tänker anmäla mig!
Det var mulet. Fröken var inte på bra
humör!

5 november

7 november

Jag traskade raka vägen till min magister
och sa:
- Kan jag få ett uppdrag som vikarierande
rektor eller skolsysterskjuts?
- Nej Leah, du kan inte få uppdraget för
att du är allt för motvillig.
- Hur menar du?
- Jag menar så här att motvilliga som du
bara inte får sådana uppdrag!
- Men....... Jag måste få uppdraget!
- Neeeeeeej!! !
- Grrrrrr.
Jag stängde dörren för näsan på
magistern. Magistern försökte be om
ursäkt.
- Lämna mig ifred! sa jag.
- Du låter som ett småbarn eller någon
som har ADHD eller ADD.
- Jaha, men jag är inget småbarn eller
någon som har ADHD eller ADD!

Jag har fått uppdraget. Inte för att det
har hänt några olyckshändelser men
vikarierande rektor är jag iallafall och
Eana är skolsyster. Eana heter
egentligen Eerasch Eana och är från
Kuala Lumpur i Malaysia!

9 december
Kära dagboken.
Jag har fått ett mejl! I mejlet står det så
här:
Grattis rara Leah. Nu har du fått
uppdraget! Instruktionerna är så här:
Gå ut från klassrummet kl 11:30
Leta upp någon som råkat ut för en
olyckshändelse.
Om det är någon som råkat ut för en
olyckshändelse, se efter.
Om det är några allvarliga
olyckshändelser, stukat foten etc. så
hämta Eana. Eana skjutsar den drabbade
på en bår och du går vidare.
Om det inte är några allvarliga
olyckshändelser, som ett tappat glas etc.
så skjutsar du den som gjort det till ditt
kontor.
Om det inte är några olyckshändelser alls
så går du till ditt klassrum igen.
Med vänlig hälsning
Helge från Skolinspektionen

11 december
När jag utförde uppdraget gick det bra
men det var en som stukade handleden
så jag ville hämta Eana men hon var
inte där! Fast jag ropade:
- Eana! Eana! Var är du?
- Jag är här!
- Okej.
- Vad är det som har hänt här, Leah?
- Det är någon som har stukat
handleden.
- Hmmmm, sa Eana och tog peronen
med den stukade handleden på en bår.
Sen gick jag vidare. Emma var
inblandad och då sa hon:
- Det är någon som saknas !
- Vem då?
- Min kompis tappade vattenglaset, sa
Emma som jämt har ordning på allt.
- Ja då ska jag se om jag kan ordna det.
Jag fixade den utmaningen också.

13 december
Idag sa jag:
- Jaha alla i familjen! Idag ska vi åka till
dokumentärstaden i Stora Essingen för
andra repetitionen av dokusåpan vi ska
göra.
- Okej, svarade alla.
- Har alla med sig SL-access-kort?
Alla svarade ja förutom mamma för hon
glömmer alltid bort saker som jag skrev
förut.
Jag tog med ett kort till mamma och snart
var vi framme i Stora Essingen. Vi
repeterade.
- Action!
- I Will be popular, skaka rumpa dooon,
började Chinsiii.
- Hahahaha. Wiiii. Jag flyger. Duns,
fortsatte Lovis.
- Ja lite om kroppen. Munnen är den
viktigaste delen av kroppen och andra
delar är lungorna, tungan som man
känner smak med!
- Bryt!

2 januari
Hej dagboken här kommer en recension
som jag har skrivit:
Nyårsraketerna överraskande bra
Recension av Leah Themson
Morfars nyårsraketer var bättre än vanligt!
Alla blev avundsjuka.
Vi var 6 stycken och sköt dem på
balkongen kl 19:30 för Emmas skull. Hon
är så liten så!
Det gick bra. Det som hände var att vi sköt
dem upp i luften så de nästan sprack! Det
var att vi sköt som lasersvärd. Alla kollade
bara så här på mig: “Ooh vad gör du då?
Jag sa att jag skjuter nyårsraketer
tillsammans med mina två systrar Emma
och Harriett, min mamma Ingvor, min
morfar Kalle Balle och min faster Heide .
Alla bara oj vad många ni är!
Jag tyckte de var bra, raketerna alltså. Jag
blev nästan tårögd!
I jämförelse med alla nyårsraketstimmar
var det här de bästa i mitt liv!

4 januari
Jag har bjudit hit mina kompisar och
sminkat oss men också satt på parfym!
Det sminket som vi satt på var mascara
(på ögonfransarna), eyeliner (på
ögonlocken), foundation (på
ögonskuggan), puder och rouge (på
kinden)! För vi ska på fest hos Bo You
Sen (Min storasysters kusin), 17 år. Bo
You Sen är ifrån Gangman på Seoul i
Sydkorea! Parfymerna vi satt på oss var
Chanelle N'5, Biotherm och Calvin Klein.
Mina kompisar heter Tina, Lisa och Anna.
När vi kom fram till Bo You Sens hus i
den plaskiga snön så knackade vi på
dörren och sen så såg vi ett spöke! Vi
blev så rädda så vi sprang ut ur huset .
Efter det hittade Bo You Sen oss och då
sa hon:

- Det är bara jag och inget spöke. Bara
jag som busade lite för att jag visste inte
att det var ni. Vad gör ni här?
- Förstår du inte det?
- Vi ska ha fest hos dig Bo You Sen.
- Oj, då får jag också byta om och ta
fram chipspåsar och allting!
Så dansade vi, åt middag och så. Där
var vi hela dagen. Det var en bra dag!

1 februari
Bestämmelsen har gjort livet svårt för mig
för att de tar på mig och andra när de ska
kontrollera om man gjort något fel eller
när de tror att man tagit något! Jag vill
argumentera för mina rättigheter med en
text till rektorn!
Kära rektorn här är ett brev:

Tvångsförbud mot att ta på andras
kroppar!
Jag, Leah Themsen på Årstafältet,
tycker att det ska vara tvångsförbud för
Bestämmelsen att ta på andras kroppar.
Det är faktiskt bara polisen som har
tillåtelse att visitera folk om de
misstänker att man tagit något.
Hur skulle det själv kännas för
Bestämmelsen om någon tog på deras
kroppar?
Dessutom är det extra känsligt för oss
som börjar komma i puberteten.
Kroppen är privat område!
Därför anser jag att det borde vara
tvångsförbud att ta på andras kroppar,
mot deras vilja.

12 februari

14 februari

Reaktionerna var bra. Det blev bättre
och bättre. Andra och rektorn tycker
också så.
Artikeln kom i tidningen.

Idag ska dokusåpan vara hos min kusins
flickväns bebis Ello. Min kusins flickvän
heter Ellen Key, som stranden i Varberg.
- Kom allihopa! Vi behöver inte några SLACCESS-kort idag! Det ligger inte så
långt bort. Vi kan gå nu.
Vi kom fram till Ellen Keys bageri. Ellen
Key sa:
- Är det ni som kommer? Vad vill ni då?
- Ursäkta Ellen Key, sa jag. Vi vill inte ha
någon kaka. Din bebis Ello ska titta på
dokusåpan tänkte vi.
- Aha, vad snällt. Jag ska bara hämta
Ello. Får jag titta också?

15 februari
- Ja det får du!
- Vad bra!
- Okey, sa jag efter en stund. Då börjar
vi! Action!
- I Will be popular, skaka rumpa dooon,
började Chinsiii.
- Hahahaha. Wiiii. Jag flyger. Duns,
fortsatte Lovis.
- Ja lite om kroppen. Munnen är den
viktigaste delen av kroppen och andra
delar är lungorna, tungan som man
känner smak med!
- Bryt!

Tina, Lisa och Anna sa idag att Ellen
Key var en nazist för att det stod i
tidningen. Det stod så här:
Om rasism och nazism. En 8-åring
ramlade på trottoaren och då
skrattade en i Årstafältet som heter
Ellen Key otrevligt.
Så var Ellen Key en nazist. Konstigt!
Hon skulle fängslas av
generalpolisen en vecka.

3 mars

5 mars

Jag såg ett reklamblad där det stod:

När jag skulle köpa mörkt bröd och
sånt som var bra för hälsan till min
familj så sa Bestämmelsen åt mig:
- Mörkt bröd är där borta.
Då sa jag tack! Sen efter det så tog
de fast mej och jag sa:
- Nej sluta.
Efter det kom Rulle och sa:
- Du är så fuul! och sparkade ut mig
ur butiken.
Det var som en mardröm.

Ät inte för mycket sött. Jobba hårt med
musklerna och få en bra hälsa. Ta en
sund paus från det söta du äter och
fokusera på hälsan.
När jag såg det där reklambladet då
ville jag köpa mörkt bröd och allt som
är sunt och bra för hälsan till min familj!
För reklamen har rätt i att man bör
fokusera på hälsan ibland.

7 mars

9 mars

Efter det så var alla nöjda, till och
med min morfar Kalle Balle . Han sa
att vi kunde springa eller gå till den
lilla affären Jag sa jag inte förstod
vad han menade. Morfar sa:
- Den affären som ligger mittemot
Årstafältskolan.
- Jaha, sa jag.
Då gick han till affären och var kär
som en myrslok i en kvinna! Varför?
För att han tyckte att hon var söt.
Kvinnan hette Siri eller Iris,
skitsamma. Och Siri eller Iris var kär
som en mus! Morfar ville gifta sig
med kvinnan men kvinnan sa nej för
att morfar var för gammal för henne!
Hon var 27 år typ.

Sen så gifte de sig och var lyckliga i
alla sina dagar!
12 mars
Siri var det hon hette och hon ville bo
i ett hus som låg långt bort till
exempel som i Nacka. Morfar sa:
- Ja! Ska vi springa dit?
Siri och morfar gick fort som
galningar till Nacka. Sen när det blev
vilopaus ringde han och förklarade
för mig och Ingvor, Harriett och
Emma att han skulle bo i ett annat
hus med Siri så vi fick klara oss utan
honom! Då blev alla i familjen såklart
ledsna!

14 mars
Hej kära dagbok. Värst vad jag är
ledsen! Min morfar har flyttat ihop
med Siri. Min kompis Tina undrade
varför jag var ledsen och jag sa för
att min morfar har flyttat ihop med en
annan kvinna.
- OMG, sa Tina! Vad heter kvinnan?
- Hon heter Siri.
- Jaha. Vi går till Lisa och Anna och
pratar vid dungen.
Lisa och Anna är mina andra
kompisar. Om det är något viktigt
som jag eller mina kompisar har att
berätta eller om vi har ett problem så
pratar vi om det vid dungen.
Tina är alltid ledare när vi pratar vid
dungen. För det är hon som har
kommit på den. Tina sa:
- Idag ska vi prata om att Leah är
ledsen för att hennes morfar flyttat
ihop med en annan kvinna som heter
Siri!

- Vad kan vi göra åt det? undrade
Lisa.
- Vi kan göra så här, att vi
skrämmer Siri så att inte Leah blir
ledsen längre!
- Bra idé, tyckte Anna.

16 mars
Vi skulle skrämma Siri med en
legobit. Då sa hon såklart Aaaaah
och blev väldigt chockad och
sprang därifrån. Nu var jag inte
ledsen längre.

2 april
Min katastrof vid hälsoköpet
avslutades med att min idol kom och
räddade mig. Idolen heter Elisa
Toodledoo och är sångerska i bandet
Toodledoodis . Glädjen kom som en
strömmande vind och en glad sol när
hon kom! Elisa Toodledoo räddade
mig genom att säga sluta till Rulle
och Bestämmelsen. Hon kommer
ifrån England så hon sa sluta på
engelska, så här:
- Stop both of you. Don't make my
friend sad!
- But Elisa, Bestämmelsen is not a
person, it's a gang, sa jag.
Elisa sa:

- Okey Leah, if you say so!
Tur att Elisa Toodledoo kom snabbt så
snabbt så att misstaget löste sig. Elisa
sa:
- Can I come home to you now?
- Sure! sa jag. I live in Årsta.
- Wow! I live in England!
- We can look around at Årsta if you
want!
Det är så smäktande att vara här i
Årsta med Eisa, som doftande
choklad och smältande vågor och
såna underbara härliga saker, som
godis, parfym lipsyl och allting.
- This is Arsta Field, sa jag.
- Wow, sa Elisa. I’ve seen everything
of Arsta Field now. Goodbye.

13 apr
Den blev en film den där dokusåpan!
Alla tyckte att den var bra som en
trovärdig grej! Dom publicerade en
nyhet om dokusåpan i tidningen.
Dokusåpan skulle visas i hela
världen nu. För Elisa Toodledoos
skull!
Ja i alla fall Elisa Toodledoo såg
dokusåpan men då sa hennes
mamma:
- What are you doing?
- I'm watching a dokumentary that
my fan is in (Elisa bor med sin
mamma nu).
Efter det sa mamman:
- A fan what?!
- She is a fan of me. I'm an idol! Do
you understand?
Mamman sa:
- Yes, then i understand.

Då ringde någon mig! Ingvor sa:
- Kan någon ta det där? Jag har
glömt hur man svarar i telefon.
Harriett sa att hon höll på med
matteläxan så hon kunde inte svara
heller! Emma svarade:
- Hallå vem är det?
- I am Elisa Toodledoo and I want to
talk with Leah.
Emma sa:
- Okey, here she comes! Leah någon
vill prata med dig!
Jag pratade med Elisa:
- Hej... ooo... Elisa! hi!... Good that
you liked the dokumentary... Okey...
goodbye!

5 maj
Det är fem veckor kvar till
sommarlovet. Det gick bra det här
året ! Jag sitter på min farmors
trädgårdspark och skriver. Det gick
bra med Elisa Toodledoo men hon
har åkt hem igen till England så
sorgligt. Jag måste skicka ett vykort
till henne nu! Jag har gjort en lista för
att sammanfatta året! På listan står
det så här:
Tre saker jag inte vill komma ihåg
1. Att Rulle sparkade ut mig ur
hälsobutiken.
2. Helge hade skickat ett roligt brev
om uppdraget men det hände inte så
mycket när han skrev det.
3. Några skrev om hångel och sex
på mattelektionerna!

Tre saker jag vill komma ihåg
1. Vi sköt raketer på nyår.
2. När Elisa Toodledoo träffade mig!
3. Att min familj gjorde en dokusåpa
tillsammans! Det var det mest
minnesvärda!
Tre saker som jag ska komma ihåg
att göra i sommar
1. Att bada i vattnet!
2. Sola och köpa glass
3. Va cool och slippa Bestämmelsen.
Slut hejdå kära dagbok!

