A VSNITT 1

Kapitel 1 - Hej

Hej! Jag heter Maja och är 9 år. Jag går i Sjöskolan. Min bästa
vän heter Mira. Vi leker alltid tillsammans. Jag och Mira tycker att det finns en elak fröken som heter Matilda. Jag ska berätta varför vi tycker det. Jo för att hon är alltid så sur och skriker på oss. Å just det, jag glömde nästan bort att berätta för er
om den mystiska dörren. Den är verkligen mystisk. Jag och
Mira är jätteintresserade av den där mystiska dörren. Jag och
Mira undrar verkligen vart den där mystiska dörren leder någonstans.
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A VSNITT 2

Kapitel 2 -brevet

En dag när jag och Mira gick till den mystiska dörren så såg vi
ett brev som stack ut igenom den mystiska dörren. Vi tog upp
brevet och läste det. Så här stod det:

Hej!
Snälla hjälp mig ut härifrån. Jag har suttit fast här inne i flera
år. Jag behöver hjälp att komma ut. Jag är kung i det här landet som finns bakom den här mystiska dörren och jag brukar
alltid plantera massor av olika blommor och vackra träd som
det växer massor av olika frukter på. Men en dag så fångade
den onda drottningen mig och hon förstörde alla mina vackra
blommor. För att den onda drottningen hatade att se mina
vackra blommor. Så det var därför hon fångade mig. Så snälla
kom och rädda mig här ifrån. Hälsningar från den goda kungen Skamel.
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A VSNITT 3

Kapitel 3- Nycklarna

Nu så förstod jag att jag var tvungen att hitta nycklarna till
den mystiska dörren. För att vem skulle annars göra det. Jag
kan ju inte bara låta honom vara instängd där inne för alltid.
Jag och Mira letade överallt men vi hittade dom inte. Vi tänkte var kunde dom vara.
Men då kom den elaka och sura fröken Matilda. Jag och Mira
blev så himla rädda. Vi blev så rädda att det kändes som att vi
frös till is.
När Matilda kom in så sprang vi fort som blixten in i skåpet
till höger. När vi satt där inne i skåpet så kikade vi fram lite
men bara lite. När vi satt där inne och kikade fram så såg vi
Matilda och under Matildas tröja så såg vi nycklarna till den
mystiska dörren. Vi försökte smyga fram och ta nycklarna
men det var mycket svårare än vad vi trodde. Men till slut så
fick vi tag på dom. Och då blev jag så glad att det kändes som
att solen var inom mig.
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A VSNITT 4

Kapitel 4 - En annan värld

massor av olika och vackra fåglar som kvittrar överallt. Jag
tog ner en sån där blå lång slang. Den var mjuk och väldigt
lång. Den var faktiskt längre än vad jag trodde. Den var faktiskt så lång så att jag knappt kunde hålla i den. Jag tog en tugga av den. Den var så himla god så jag åt upp hela. Den smakade faktiskt alla frukter på samma gång.
Långt, långt bort såg jag en liten söt fågel. Den var så långt borta att jag knappt kunde se den. Men som tur så kunde jag det.

På andra sidan dörren öppnade sig en värld jag aldrig hade
kunnat föreställa mig. Allt var så annorlunda för att det växte
så himla många träd med bär på. Jag gick in i genom den mystiska dörren. Det var läskigt och det kändes spöklikt.
Min kompis var rädd, så hon vågade inte gå genom den.
Helt plötsligt så stängdes dörren. Jag och min kompis blev så
rädda. Jag gick längre och längre in. För att inte känna mig lika rädd så sa jag till mig själv så här:
– Jag ska inte vara rädd. Den goda kungen skickade brevet till
mig för att jag skulle rädda honom och det ska jag göra. Nu så
kände jag mig inte lika rädd längre utan traskade bara på och
kollade runt över allt.
Jag såg ett träd. Det var så himla vackert. Det luktade som
jordgubbar men det var inte jordgubbar. Frukterna såg ungefär ut som långa blåa slangar. Det är så härligt för att man hör
4

A VSNITT 5

Kapitel 5 - En annorlunda
vän

– Jag ska rädda dig och ditt land från den här hemska förbannelsen som den onda drottningen drabbar alla med, sa jag lite
nervöst.
– Ja det måste du verkligen, sa han sorgset.
Nu så började jag märka någonting. Men jag vet inte vad. Det
var någonting med den goda kungen, men jag har fortfarande
inte kommit på någonting. Nu, nu så kom jag på det. Dom har
samma hår färg. Han påminner mig så mycket om min kompis. Fast jag har inte tänkt så mycket på henne.

När jag gick omkring i det här landet så dök det helt plötsligt
upp en konstig varelse framför mig.
Han frågade.
-Vem är du?
Jag svarade att jag hette Maja, lite nervöst och frågade honom.

- Just det, jag och mitt land behöver hjälp. Det är så här att
jag och hela mitt land är i fara, mest jag. Hon försöker ta mig
så att hon kan ta över allt mitt folk.
Det sa han till mig och sen så
sprang han iväg och gömde sig.
Jag tänkte hur ska jag kunna
klara det. De gör jag aldrig.

-Vem är du?
– Jag är den goda kungen Skamel. Är du här för att rädda
mig?
– Ja det är jag som ska rädda dig. Men hur kan du vara här
ute om du var tillfångatagen?
– Jag smet ut när vakterna hade somnat. Men snart så kommer dom att ta mig igen.
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A VSNITT 6

Kapitel 6 - Mitt uppdrag

Rätt som det var kom jag på hur jag skulle göra. Jag skulle
klättra upp i drottningens slott och ge henne ett sömnpulver.
Sen tar jag med henne till den goda kungen. Det blir så himla
bra. Men om jag ska lyckas så måste jag ha några grejer.
•	


En pilbåge

•	


Ett sömnpulver

•	


En vagn

•	


Ett rep

Sen så sa vi hejdå till varandra.
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A VSNITT 7

Kapitel 7 - Tillbaka i skolan

Jag åt upp maten snabbt som blixten och rusade iväg för att
leta efter vagnen.
Men sen så såg jag att den elaka fröken Matilda låg och sov i
den. Då blev jag rädd. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag
sprang fram och gjorde massor av jobbiga ljud så att Matilda
följde efter mig. Jag kan inte gå ifrån henne för att hon följer
efter mig. Men då kom Mira och började göra samma jobbiga
ljud som jag gjorde. Då sprang jag och tog vagnen.
-Hej, då, sa jag och sprang iväg till den mystiska dörren.

När jag kom tillbaka till skolan var allt som vanligt. Jag visste
redan var jag skulle hitta det mesta. För att sömnpulver och
ett rep har jag hemma.

Jag går långsamt in igenom den mystiska dörren med alla sakerna.

Men nu så hittade jag pilbågarna precis utanför dörren. Det
verkade nästan som att jag fick lite extra hjälp av någon. Av någon som verkligen ville att jag skulle klara det. Och nu så kände jag att jag måste klara det.
Jag hade hittat en sak och det var pilbågen. Det är tre grejer
kvar. Jag sprang hem snabbt som blixten och hämtade sömnpulver. Jag letar efter mitt rep men jag hittar det inte så att jag
frågade min pappa och han sa att jag fick låna hans rep istället.
Nu har jag bara en grej kvar och det är vagnen. Jag sprang tillbaka till skolan igen för att kolla om jag kunde hitta vagnen i
skolan. Men vagnen får jag leta efter när vi har ätit lunch.
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A VSNITT 8

Kapitel 8 - sanningens
ögonblick

Den onda drottningen var faktiskt ganska söt. Det tyckte både
kungen och jag så att jag sprang ut ur den mystiska världen
och hem till mig för att hämta ett kärlekspulver.
Sen så sprang jag ut ur mitt hus in i skolan och in i den mystiska dörren. Där sprang jag till den goda kungen Skamel. Och så
gav jag den onda drottningen kärlekspulvret.
Nu så är dom kära och jag är på deras bröllop.
Därefter gick jag iväg och vi sa hejdå till varandra.

Jag tog mod till mig och gav mig iväg. Jag såg hennes slott.
Det såg hemskt ut. Men jag sprang till det. Nu så är jag framme. Jag tog upp pilbågarna som jag lindade runt repet och sen
så sköt jag ett skott som hamnade runt ett ton. Det var meningen att den skulle hamna där. Sen så kunde jag bara klättra upp i tornet. Det kändes läskigt.
Nu så har jag hittat den onda drottningen. Hon stirrade elakt
in i mina ögon. Jag stirrade elakt in i hennes ögon. Sen så
sprang jag fram och band fast henne. Jag fortsatte med att stirra in i hennes ögon. Och när jag stirrade in i hennes ögon så
såg jag att hon hade samma elaka ögon som min elaka fröken
Matilda. Jag gav henne sömnpulvret. Det tog bara en sekund
och sen så somnade hon. Jag släpade henne ner och la jag henne i vagnen.
Jag körde henne till den goda kungen Skamel.
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A VSNITT 9

Kapitel 9 - Tills någon annan öppnar dörren igen

hon skulle bli arg. Men det blev hon inte. Hon blev bara glad
över att ha fått tillbaka sina nycklar.
-Lova att inte berätta för någon om det här, sa jag.
-Jag lovar, svarade Matilda.
Så sprang jag till min bästa vän och så satt vi och kollade på
vårt favoritprogram hela kvällen.
SLUT
Hoppas att boken var bra.

Dagen efter satt jag på lektionen och tänkte på allt som hade
hänt. Nu är det rast jag och Mira leker. Vi har så himla roligt
just nu. Men när vi hade så roligt såg jag att våran elaka fröken Matilda stod på taket och skulle ta ner en boll. Men hon
ramlade ner. Jag hämtade telefonen och ringde ambulansen.
Som tur så var det inget allvarligt. Det var bara en hjärnskakning som. Jag vet att jag är rädd för Matilda men jag var tvungen att rädda henne. Men jag vet inte varför jag var bara tvungen.
Nu så ligger hon fortfarande på sjukhus. Men dom ska ta hem
henne igen.
Nu så har hon kommit tillbaka till skolan igen. Jag vet inte om
jag tycker att det är bra eller dåligt. Jag såg att hon stod i korridoren och letade efter sina nycklar. Hon hittade dom men hon
märkte att en speciell nyckel fattades. Jag gick fram till Matilda och gav henne nycken som jag hade tagit. Jag trodde att
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