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Styre
Niral jag alltså

2 september
Hej dagboken! Jag heter Niral.
Jag har en varg som heter Vargen och en pappa som heter Pappa.
Idag så åkte pappa till affären och lämnade mig hemma själv! När
han hade gått så hittade jag en gammal kruka med sand i. Det var
mycket små korn men jag visste inte vad som var i. Jag kände på
sanden och då kom pappa hem. Jag sa:
- Är du redan hemma?
- Gubben, jag har varit borta i flera timmar! svarade pappa.
När han sa så blev jag paff. För mig hade det bara gått 3 minuter!
Men nu kom jag på att han skulle köpa pilar till mig. När han gav
mig en bok med blanka sidor blev jag rasande, sprang in på mitt
rum och kom inte ut på resten av dagen.

12 september
Hallå dagboken
Ja, jag gick mot skolan och tänkte på det skulle börja en ny tjej
i skolan som hette Anna.
När jag kom till skolan var det första ordet jag hörde:
- LÅNGÖRA!!!
Jag blev jätterädd när Bulle skrek det i mitt öra och hela skolan
såg på. Jag tyckte att det var så pinsamt så att jag gick in i
klassrummet. När lektionen började så satt jag och gnagde på
pennan. Det var jättenervöst och jag sneglade på Bulle som
stirrade på mig. Senare på rasten så gick jag och satte mig i en
buske och skrev. Och vi indianer skriver med kol och mitt tog
precis slut. Men jag satt vid ett fönster så jag lutade mig in men
där stod läraren som blev jättearg och skrek:
-JÄVLA TAFSARE!!!
Jag blev jätte rädd för lektionen hade precis börjat och alla
stirrade. Nu tyckte jag att det var nog. Jag gick hem och kom
inte tillbaka. När jag satt där med vargen i tältet så tänkte jag
på Stul, shamanen i våran by.

Den 11 oktober
Hej dagboken idag ska jag prata om mitt tält där jag bor.
Tält 11, öster om Dimmiga bergen
Jag bor i ett tält av läder med ett hål i toppen så att röken kan

Varg är kollektivt och miljövänligt. Man kan åka två. Min pappa är
ganska arg på dem som åker hare för då kan man bara åka en.
Framför mig bor Bang.
Snett framför mig bor Stul.
Bredvid mig bor Bembis, gänget som härjar.

komma ut när vi eldar. Snart kommer en bild av tältet.
Vi som bor här
Är jag, pappa och vargen!
Den farligaste platsen
Man får inte vara på höger sida av lägerelden. Det är pappas del.
Hemliga platsen
Jag har en liten lönndörr alltså en dörr av lönn. Bakom den finns
en hemlig gång som leder till en koja!
Området
I området där jag bor finns många tält.
Det är mycket träd och mer berg.
När man ska till skolan så får man åka varg.

19 november
Idag i skolan så såg jag en löpsedel, där stod det:
Hjälp till att leta efter Kakmonstret!
Vi behöver en frivillig till att leta efter Kakmonstret!
Jag tänkte att om man letade så fick man kakor men det fanns
många konkurrenter

12 december
Jag fick ett brev som jag väntat på väldigt länge.
I det stod det:

25 november
Jag fick jobbet! Ska jag säga hur jag fick det?
Jag rev ner alla andra papper och sa att Kakmonstret luktade
parfym! Ingen ville leta efter hen då!

Hej Niral
Grattis till uppdraget
Så här ska du göra:
Du ska möta oss i skogen 11:30
Du ska också ta med mat.
Ta med kakor att locka fram hen med.
Vi kommer röra oss tillbaka 19:40
Vi kommer mötas exakt 50-nord 194-syd
Stul

19 december
Hej dagboken
Idag g jorde jag uppgiften och det var inte som jag trodde.
Det var väldigt kallt!
Det visade sig också att Styre var där och kollade så att alla hade
med sig mat och kakor. Dessutom var vi där i 8 timmar! Nu sitter
jag med fötterna i en balja med kokande vatten! Dessutom hittade
vi inte Kakmonstret. Enligt legenden så får man oänlidgt med
kakor om man hittar hen.

11 januari
Hej dagboken. Idag skulle jag och Bang ut och spränga Mt.
Everest
Då flög vi iväg men Vargen fångade oss.

24 januari

26 januari

Hej dagboken. Jag har haft lusafton och det är en högtid där

Hej dagboken. Idag så sa pappa att de här pergamenten som

man firar löss och ger varandra presenter och äter mycket mat.
Farmor gav mig en bunt med pergament från It-alien och såhär
bra var det!
Pergamentet från It-alien.
Recension av Niral Jurlian
Farmor ger mig ett pissigt pergament som inte går och skriva på.
De här pergamenten var speciella för att när man gör de så
pressar man ihop lejonmanar och äppelmos.
Jag började med att skriva på det och då gick det bara sönder
men som tur var köpte hon en hel bunt med papper så jag tog
bara ett nytt. Sedan så skulle jag rita en av mina berömda
konstverk (Eller i alla fall vad jag tycker) men då gick pappret
sönder IGEN! Jag blev jättearg och skrek ut och rev sönder
kanske tio papper till!
Det här var den sämsta lusafton någonsin, till skillnad mot förra
då jag fick en fjäderpenna.

farmor gav mig kunde man sälja för flera tusen pärlor!
Det här var den bästa lusafton någonsin.

12 februari
Dagboken, idag hände något hemskt!
Det är så att våra grannar Bembis har börjat riva ner tält och
vända på skyltar så man inte vet vart man ska. Jag ska nog sätta
upp en klagoskylt. Såhär ska det stå:

11 mars
Hej dagboken. Igår i skolan så såg jag en affisch där det stod:
Köp en bra penna!
Jag hade fått min penna avbruten förra dagen
så detta var bra. Jag beställde den och väntade.

Vi borde stoppa Bembis!
Bembis förstör våra liv och
hem. Vi måste stoppa dem!
Bembis förstör och härjar och
vrider på skyltar och eldar träd
och spränger berg. Vi måste
stoppa dem!
När de krossar Lillån så blir vi
ledsna och de spränger våra
berg. Snälla hjälp till. Vi måste
stoppa dem.

När jag kom nästa dag var klagolappen bortriven.

29 mars
Ok, pennan kom men inte blev jag glad. Den hade inget kol
medföljande och den var avbruten och det var en lapp i där det
stod: Varför vill du ha pennor tönt? Senare gick jag ut men då
kom Bembis och slängde mig mot en dynghög.

3 april
Hej dagboken nu är jag jätteglad för att nu sitter Stul i min soffa
och dricker te. Ni kanske vill veta hur det kommer sig. Då ska jag
berätta:
Ni kommer ihåg när jag blev slängd mot en dynghög av Bembis.
Det var ingen dynghög utan Stuls väska så han kom hem till mig
och jag blev lika glad som när jag ser apelsiner men det kändes
som ett åskmoln när han bara satt och pruttade så jag skickade
hem honom.

3 maj
Hej dagboken. Nu sitter jag bakom lönndörren men idag tänkte jag
förklara lite.
Du kommer ihåg Anna som skulle börja. Hon dog när jag kastade
macka för den studsade på hennes huvud när hon dök.
Och den mystiska sanden åt Bang upp.
Men jag ska skriva lite mer också.

Tre saker jag vill komma ihåg att göra i sommar
Ett. Att sluta beundra Stul
Två. Att hålla mig borta från Bembis
Tre. Att hålla mig borta från Bulle
Tre saker jag inte vill komma ihåg från året
Ett. Att Stul pruttar
Två. Att jag sprängde Mt. Everest
Tre. Att jag dödade Anna
Tre saker jag vill komma ihåg från året
Ett. Att jag sprängde Mt. Everest
Två. Att Stul kom hem till mig
Tre. Att Stul pruttar

