A VSNITT 1

Kapitel 1 - Hej

Hej jag heter Katarina. Jag är 8 år och går i Fantasiskolan.
Jag vill bli sångare och spelare. Min favoritlektion är idrott
och att arbeta med iPaden. Jag har bruna ögon och brunt hår
. Jag har fem hundar, två papegojor och jättemånga fiskar.
Min skola ser så här ut:
Den är gul och gjord av tegelstenar. I skolan finns det en
dörr som jag tycker är magisk. Ingen vet vad det är bakom
dörren.
Jag tycker jättemycket om min bästis Lukas. Jag är rädd för
vaktmästaren. Han är jätteläskig! Han skrämmer barn.
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A VSNITT 2

Kapitel 2 -brevet

En dag såg jag ett brev framför den magiska dörren. I brevet
skrev någon på hjälp så här:
Hej!
Hjälp mej snälla!
Jag heter Gogo pipisen. Den onda häxan har fångat oss!
Hälsningar Gogo
Jag undrade vem Gogo var och vem den elaka häxan var.
Det var konstigt med dörren. Det var som om att bakom dörren var det en annan värld. Jag förstod inget.
När jag lade pappret på ficklampan såg jag att det stod mer:
Akta dig!
Vad konstigt, tänkte jag.
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A VSNITT 3

Kapitel 3- Nycklarna

Jag såg vaktmästaren kasta några nycklar.
Å nej det var nycklarna till den magiska dörren!
Jag sprang det snabbaste jag kunde. Jag tog nycklarna och
sprang. Vaktmästaren jagade mej. Jag gömde mej. Det var
jättesvårt att ta nycklarna. Mitt hjärta bultade som en galen
tjur. Jag var glad. Vaktmästaren var den onde. Jag öppnade
den magiska dörren.
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A VSNITT 4

Kapitel 4 - En annan värld

I den här världen så såg jag hela min fantasivärld. Jag kunde
inte tro på det här. Jag såg alla mina fantasigrejer. Jag var i
min fantasi. Långt bort såg jag mina pipisar. Men jag saknade min favorit- pipis.
Ånej det var väl inte han som skickade brevet.
Det doftade klubbträd. Jag slickade på ett klubbträd. Det var
jätte gott. Det smakade blåbär och jordgubbe.
Jag såg bloppfrukter. Där var en giraff. Den var cool. Jag
plockade några bloppfrukter och la dom i min ryggsäck. Jag
hörde en elefant . Marken är grön och skön.
Hhhhhhhh jag är tröt nu.
Jag somnade.
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A VSNITT 5

Kapitel 5 - En annorlunda
vän

När jag vaknade så såg jag pipisen Emma.
-Men var är din tvilling pipisen Gogo? frågade jag, oroligt.
Var det du som skickade brevet?
-Ja, sa Gogo, med en orolig röst. Min tvilling är fångad av
den onda häxan. Snälla kan du hjälpa mej?
-Okej, sa jag, nervöst.
-Du måste rädda min tvilling , sa Gogo med en glad röst .
-Men hur kan jag reda din tvilling?
-Jag vet inte hur du ska göra det, sa Gogo.
Jag blev supernervös. De finns inget hopp.
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A VSNITT 6

Kapitel 6 - Mitt uppdrag

Nu fick jag en idé! Viken ide? Jag kommer behöva det här:
Rep
Sömnpilar
Nycklar
Jag kommer kasta upp repet och klättra upp på slottsväggen.
Sen skjuter jag vakterna med sömnpilar. Därefter tar jag
nycklarna och låser upp.
-Den planen var jättebra, sa Gogo.
-Skriv upp det Gogo.
-Ja!
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A VSNITT 7

Kapitel 7 - Tillbaka i skolan

-Men hur kommer man dit? frågade jag.
Dörren bredvid klassrummet är dörren som leder till källaren. Men det är vakter där. Vi måste ha en plan.
Nu fick Lukas en idé.
-Vi ska smyga bakom lådorna. Sen tar vi pilarna och går
iväg, sa han
-Är det verkligen lätt? sa jag.

-Hej då pipis! skrek jag när jag gick in i den magiska dörren
. Där var den arga vaktmästaren.
Ånej jag ser ett rep bakom honom. Vad ska jag göra nu?
Nu fick jag en idé! Jag kommer att smyga bakom honom .
Det gjorde jag . Sen tog jag repet och sprang iväg.
Nu behöver jag nycklarna . Vaktmästaren håller på att somna. Jag såg nycklarna under vaktmästarens stol! Nu var jag
under vaktmästarens stol. Han vaknade. Jag tog mig ut och
sprang iväg.
Nu var sömnpilarna kvar.
Jag träffade min bästis Lukas. Jag frågade vad sömnpilar
finns. Han sa att det fanns i skolans källare.

-Det är lätt som en plätt. Och om nån bli sedd då springer
den andra.
-Men varför vill du ha pilarna? sa Lukas.
-Jag berättar på vägen. Jag måste hjälpa en vän . Det är därför.
När vi började sa Lukas:
Du hade rätt. Det var svårt.
-Nu ser jag vakterna, sa Lukas .
-Nu är det dags att vara bakom lådorna sa jag.
Ja såg sömnpilarna.
Ja kom närmare och närmare. Jag sömnpilarna och backade.
Jag trodde att vakterna skulle ta oss.
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Ja sa hej då till Lukas och gick in till den magiska dörren.
Jag vill se pipisen en sista gång.
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A VSNITT 8

Kapitel 8 - sanningens
ögonblick

buren och sprang iväg med den andra pipisen. Nu ska jag hitta vägen ut bara. Jag såg ett ljus. Nu var vi ute.
Men nu vi måste gå över bron. Den var gammal och möglig .
Så pipisen fick gå över först. Men pipisen var rädd. Då gick
vi över bron tillsammans. Det var läskigt men vi klarade det.
När vi gick av så rasade bron.
-Det var nära ögat, sa jag.

Jag var i den andra världen med alla grejerna . Nu tänkte jag
hitta pipisens tvilling . Nu klättrade jag över murväggen. Jag
sköt alla vakterna runt slottet med sömnpilar. Nu blev jag
fångad. När jag kollade i killens ögon såg jag att han påminde mej om vaktmästaren.

Nu sa pipisen tack och jag sa hej då till den och gick in i magiska dörren.

Då sa jag så här:
-Du liknar en som jag känner.
Då sa han:
– Vem liknar mej?
– Det är vaktmästaren, sa jag.
Jag hade en sömnpil kvar. Jag kunde skjuta och sen ta nycklarna. Jag gjorde det. Nu så ska jag hitta buren. Jag låste upp
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A VSNITT 9

Kapitel 9 - Tills någon annan öppnar dörren igen

Nu är jag i skolan. Jag tänker på vad jag gjort i min fantasivärld. Nu var det rast och jag lekte med min bästis Lukas.
Men så hör jag att någon skriker aaaaaaaaaaaa!! Det var vaktmästaren. Han letade efter en nyckel som är viktigt.
-Vet du var nycken är?
-Jag lånade den bara, sa jag. Här får du den. Är du arg?
– Nej jag är glad för att du har berättat sanningen.
- Jag trodde att du var arg.
Sen såg jag en 4D-film med Lukas.
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