A VSNITT 1

Kapitel 1 - Resan

Vi spelar i Hammarbyklubben. Vi har spelat sen vi var 6 år och vi har haft
många matcher. Vi har vunnit de flesta så vi ligger ganska bra till i tabellen.
Min syster Emily ska ha konsert med sitt band och jag vill så gärna gå på det,
men jag är för ung. Eftersom min pappa är polis så får inte jag vara ute efter
klockan 8 på kvällen och jag får inte vara ute på helgerna heller. Han vaktar
över oss som en fågelmamma. Jag vet inte om jag tycker det är kul att pappa
är polis.
Min dröm är att jag ska bli hockeyspelare i Canada eller USA och tjäna massa
pengar och köpa Michael Jacksons hus. Jag ska utbilda mig till rymdforskare
när jag blir stor. Det är mina drömmar och kanske finns den snygga tjejen med
då.

Hej! Jag heter Mason och är 13 år. Jag bor i Sverige i Stockholm med mina
föräldrar Gandalf och Judit. Gandalf är 45 år och Judit är 56 år. Jag har två
bröder. En heter Pele men jag kallar honom Pel. Han är 10 år. Den andra heter
Jonatan och han är 16. Sen har jag en storasyster som är 21 år och heter Emily
och spelar gitarr. Jag har också två bästa vänner. En heter Jonte och den andra
heter Mattias. Båda är 13 år. Jonte spelar basket och vi kallar honom Jonte the
pro.
Jag går i Semlolendesenterskolan i sjuan. Jag har två lärare. Den ena heter
Rundelberg och den andra heter Bok. Jag känner alla i 7an förutom Lillpilen.
Vi kallar honom det för han är en dvärg och är skraj för killar. På rasterna brukar vi köra basket och Jonte vinner alltid för han är bäst på basket. Vi brukar
köra bollkull på lunchrasten och på sista rasten tar vi det lugnt. Jag och Mattias brukar läsa tillsammans på läslektionen och snacka lite.
Jag tar bussen till skolan varje dag och det tar 20 minuter att komma till skolan med buss. I samma buss brukar Mattias åka. Sen finns det en tjej som åker
med varje dag. Hon är jättesnygg, men jag vet inte hennes namn eller någonting om henne. Mattias förslog en gång att vi skulle spionera på henne så vi
vet var hon bor och vilken skola hon går i . Men vi kan inte följa efter eftersom vi blir sena till skolan på morgon. Efter skolan går vi på hockey träning
och när vi åker bussen hem efter träningen då är hon inte med på bussen.

Min mamma skriver böcker om rymden och det verkar så häftigt. Det är därför jag vill bli forskare i rymden. På sommaren åker vi alltid till vårt sommarställe som ligger på Gotland. Där brukar vi bada och tittar på alla båtar och
hoppa studsmatta. I juli har Gotland medeltidsvecka. Då brukar vi klä ut oss
till riddare och låna hästar av vår granne Simon som har en bondgård. Han har
massor med bin eftersom han tillverkar honung. Hans företag heter
Vinochbin, Gotlands godaste honung. Jag tycker att det är så trevligt att vara
på Gotland på sommaren, för då bor vi i ett stort hus och alla har sina rum till
skillnad från Stockholm. Där bor vi i en liten lägenhet där jag får dela rum
med mina bröder. Jobbigt va?
Vi är i Kanada om två veckor men det är ett problem vi har bara 100 kr kvar.
Mattias är hungrig och han vill ha en macka för 50 kronor. Jag längtar till Kanada. Det vi ska göra där är träffa Mattias kusiner och vi ska åka till Wonderland och hoppa bungeejump kanske.
Mattias har 2 kusiner som heter Moa och My. Moa är 10 år och My är 12 och
han har en bror och en syster. Hans bror heter lukas vi kallar honom
luke.Luke är fem år och hans syster är fjorton år och heter Julia. Mattias har 2
pappor och mammor. Hans riktiga pappa heter Johan och hans låtsas pappa
heter Daniel. Hans riktiga mamma heter Mimmi och hans låtsasmamma heter
Meg. Jag har packat massa till Kanada det jag har packat till Kanada är:
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· Kläder
· Dataspel
· Pengar
· Mat- sushi
· Böcker
· Badbyxor
· Tröjor
· Byxor
· Pyjamas
· Leksaker
· iphone
Och jag ska skriva ett brev till mina föräldrar.
Hej det är superkul på båten men vi har snart inga pengar. Vi måste ha råd
med mat så kan ni skicka pengar? Kram Mason
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A VSNITT 2

Kapitel 2 - Ön

pinnarna och vi lade lite kläder på marken och sen låg vi ner och tänkte på
vad vi skulle göra. Mattias kom på att vi måste döpa ön så vi tänkte om vad vi
skulle döpa den till. Sen kom Mattias på att vi skulle döpa den till Makev och
jag frågade varför. Då svarade han att det är Mattias och Kevin tillsammans
det blir Makev. Jag tyckte det var smart men sen tänkte jag att varför ska hans
namn vara först så jag frågade. Varför är ditt namn först då svarade han med
arg röst:
SKA VI HÅLLA PÅ ATT SJAFSA OM DET NU! Jag blev arg och
skrek:
MEN VARFÖR ÄR DITT NAMN FÖRST och han blev inte så arg
längre och svarade:

Jag och Mattias satt och spela Nintendo när plötsligt vi hörde en stort ljud.
Det lät som en sten krockade med båten och sen hörde vi kaptenen skrika i
mikrofonen att alla skulle gå till livbåtarna. Direkt så sprang alla ut till livbåtarna förutom jag och Mattias. Helt plötsligt skrek Mattias:
-

KOM DÅ!

Ska det heta Kevmatti eller? Och jag sa att det gick bra så vi blev lugna
igen.
Det började bli mörkt och det var dags att lägga oss. När vi låg där somnade
Mattias direkt men jag kunde ej sova men jag tänkte på massa saker som vad
vi skulle göra här hur vi skulle få mat och annat och sen somnade jag.

Vi lämnade allt och sprang ut. Det var blåsigt och kallt ute. När vi var ute var
det för sent att ta livbåtarna för alla var borta och det var ingen kvar på båten.
Mattias fick panik och jag med och då hände det värsta. Båten börja välta så
Mattias sa att vi skulle dö men jag tvekade och sen såg jag en trasig tunna så
tog jag tag i Mattias och hoppade. Mattias skrek VAD GÖR DU! Och jag sa
kolla! En tunna. Vi simmade till den och höll fast oss medan vi kollade när båten sjönk det var hemskt. Alla livbåtar mosades och det var flera människor i
och massa barn. Jag började gråta Mattias också vi visste inte vad vi skulle
göra men som tur var vi nära en ö.
Vi simmade till ön med tunnan och när vi var framme låg på sanden och tänkte vad vi skulle göra. Mattias tog fram en väska som han tagit. Det vi hittade i
väskan var en mobil, pengar, nycklar, tuggummi, massa kläder, kniv och mer
kläder. Mattias hade ett förslag att vi skulle göra en koja av kläderna. Så vi letade efter några pinnar skar pinnarna och satte upp dem och lade kläderna på
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A VSNITT 3

Kapitel 3 - Fågel

Det var första dagen på ön och vi måste ha något att äta. Mattias kom på att vi
hade några mackor från båten så han ropade på mig och jag kom och åt mackor. Efter vi hade ätit så bestämde vi oss för att gå en tur runt ön. Det var bara
träd och sand och konstiga buskar.
Mattias hörde ett konstigt ljud som lät som en visselpipa. Det var en fågel som
höll på att dö. Fågelns mun var täckt av något lila. Det var tuggummi. Mattias
sprang för att ta bort tuggummit. När han var framme vid fågeln så tog han
bort tuggummit och den flög iväg. Jag och Mattias blev glada. Det var jättesoligt på ön och väldigt varmt men efter en liten promenad så gick vi tillbaka.
På vägen tillbaka så hittade Mattias och jag en tändare vi prövade den och den
fungerade!
Men vi skulle vänta och använda den när vi verkligen behöver det. Vi kände
oss ganska nöjda men ledsna när vi gick hem för att vi var helt ensamma
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A VSNITT 4

Kapitel 4 - Piraterrr

Ge oss två saker annars sjuter jag skallen av er! sa en arg man
Ta vad ni villlllll!!!! Skrek Mattias
De sa att dem bara ville ha 2 saker och att vi skulle lugna ner
oss. Men det gjorde ont i min arm för han hade tagit mina armar bakom min rygg.

SKYNDA PÅ DÅ! skrek arga mannen
Okej skrek jag och sa att dem kan få en tändare och bröd.
Vi har börjat gilla ön och vi kände oss trygga. Vi kände att vi
visste allt om ön hur det ser ut.
Sanden var jätte fin och mjuk och vattnet var helt orange och oljig efter båten som sjönk och det låg bitar och lik i vattnet efter
allt som hände. Jag och Mattias låg och solade och kollade på
konstiga buskar, men vi längtade hem efter och träffa familjen.

Vi tog fram tändaren och brödet och kastade det i oljiga vattnet
och vi sprang. Vi sprang så fort vi kunde för att komma iväg
från dem. Efter ett tag så kollade vi om dem hade gått. Dem var
borta. Vi sprang till vårt lilla hus. Allt var bra. Men dem hade
gjort en fälla med tyg. Vi tog allt tyg och såg ett stort hål i marken. Vi bestämde oss för att göra en flagga. Vi tog tyget och en
pinne för att göra en flagga men vi viste ej hur vi skulle sätta
fast allt.

Vi kollade på träd och buskar. När jag kollade upp på ett träd så
hade jag en pistol på min skalle
Ja vet. Skrek Mattias.
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, skrek Mattias och flippade
ur.
Jag blev också rädd och flippade ur.

Vad, undrade jag.
Mattias sa att vi skulle ta kåda från ett träd och det var en bra
ide. Efter vi gjorde flaggan så satte vi ner den i sanden. Med
hjälp av oljan färga vi den.

Snälla döda inte oss! skrek Mattias högt
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A VSNITT 5

Kapitel 5 - Död sjöstjärna

- Aaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuu!!!
- Mattias du skrämde livet ur MIG!
- Oj förlåt haha du skulle ha sett din min, sa Mattias
Då skrattade jag ihjäl mig.
- Var har du varit frågade jag
- Letat efter mat sa Mattias
- Haru hittat något? frågade jag underligt
- Japp sa mattias
- En lax och en flaska med rent vatten sa Mattias och räckte
upp handen med en stor fisk i handen och en vatten flaska

Det var sent på kvällen ute på ön. Jag och Mattias körde schack
med stenar och hade tråkigt. Det var jättevarmt, mörk och luktade rutten svamp. Vi hade jättetråkigt tills något jättespännande
hände. Vi såg en bit från båten flyta up på land och gissa vad
som fanns på den en sjöstjärna!
Vi gick genast dit och kollade på den, den var död jag och Mattias suckade. Vi hade inget att göra vi var trötta men kunde ej
somna. Vi ville hem jag längtar efter mammas potatismos och
min mjuka säng. Vi hittade något att göra, gå och kolla i grottan
så vi gick dit men det var för mörkt för att se något så vi gick tillbaka och försökte somna.

Jag vaknade nästa dag av vinden eller något jag gick up och
sträckte mig mattias vaknade innan mig men jag kunde ej hitta
honom. Det var perfekta vädret ute varmt, soligt och skönt. Jag
började skrika Mattias! men ingen svarade så jag gick ut i skogen för att leta efter honom och då kom han ut från en buske
och skrek:

Jag blev glad men jag undrade hur vi skulle grilla laxen han sa
att vi kunde skicka ett brev med flaskan så han tömde den.
- NEEEEEEEJ E DU DUM ELLER MATTIAS!!!! VI SKULLE JU HA VATTNET skrek jag argt.
- OJ förlåt jag glömde FAN! skrek mattias.
Jag gick tillbaka till våran koja och satt och funderade på hur vi
skulle grilla den.
- JA! jag vet jag har gått på scout skola då har jag lärt mig hur
man gör eld sa jag glatt.
- Okej bra men hur? frågade Mattias och fnissade lite
- Man tar två torra stenar och gnuggar dem mot varandra sa jag
-okej gör det
Jag plockade up två torra stenar och började. 3 timmar efter så
fick jag en gnista så jag slutade
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A VSNITT 6

Kapitel 6 - Gröt

4. inte retas
5. inte förstöra

Jag och Mattias tyckte det var bra regler. Efter vi hade blivit sams så skulle vi
fira att i vi var sams. Vi åt fint bröd från väskorna och drack äppeljuice. På festen så dansade vi och hade kul. Det började bli mörkt så vi gick och la oss.

En dag när jag och Mattias var ute och gick runt lite på ön så såg i fina buskar,
fåglar och massa annat. Men en bra sak var frö. Mattias hade ett förslag att vi
kunde göra gröt så i jag började laga gröten. När vi åt gröten så spottade Mattias ut den.
- Ush! skrek Mattias.
- Vad är det? undrade jag.
- Den här gröten var för sur! skrek Mattias.
Och då började bråket först så grälade vi lite sen så började vi slåss.
- Sluta! skrek jag. Om vi ska leva tillsammans måste vi hålla sams.
- Okej sa Mattias.
Efter ett tag så kom Mattias på en jätte bra ide. Vi skulle sätta up 5 ordningsregler.

1. inte slåss
2. inte svära
3. inte vara snål
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A VSNITT 7

Kapitel 7 - Katt

Sotis. Sedan så märkte vi att det börja bli mörkt och vi var trötta efter allt tränande så vi gick och la oss med katten. Det tog ungefär 1 timme innan Mattias
la sig för han gosade med katten.

När jag och Mattias vaknade så bestämde vi oss för att gå en tur runt ön. På
vägen runt ön så såg vi något i en konstig orange buske som rörde sig.
- Kevin! Vi kommer bli uppätna sa Mattias.
Jag var lite tveksam om vad det var. Helt plötsligt så såg vi en svans sticka ut.
Det var en katt! Vi tog ut den från busken och guuud va söt den va. Det var en
orange liten rackare med mjuk päls. Vi kom på massa namn till den som Märta, Emil och massa namn men vi ville speciellt att den skulle heta Sotis. Vi valde det namnet för att jag heter så på ett spel och för att det var ett bra namn. Vi
gav den mat (bröd) och tog hand om den.
Kanske 3 timmar efter vi hittade den blev de något fel på den. Den spydde
och jamade. Problemet var att brödet var gammalt så vi va tvungna att hjälpa
den vi gav den vatten och la den varmt i en tröja och det hjälpte. Det började
bli mörkt så vi gick och la oss. Dagen efter när vi vaknade så sov kattungen
och efter ett tag vaknade den.
När vi var ute på gåtur runt ön så tappade vi bort katten men senare så kom
den tillbaka med fisk! Vi undrade var den fick fisken ifrån det var nog sjön.
Sedan märkte vi att vi kan få nytta av Sotis både för att den är bra på att jaga
och för att den var såå gullig. Vi tränade den till att jaga när vi sa gå och jaga
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A VSNITT 8

Kapitel 8 - Grottan

Jag började klättra i trädet och då så sa jag att jag når honom jag knöt loss honom och han flög ner från trädet. Sedan reste han sig upp och vi sprang fast vi
ville hitta ett annat sätt att komma till vår ö. Vi kollade runt och hittade en
smal sandväg så vi gick till vår ö fast sanden tog slut och då hoppade vi det
var typ 2 meter att hoppa men vi klarade det så nu är vi vid ön. Det började bli
mörkt så vi gick och la oss.

När jag och Mattias vaknade så var det typ måndag. Vi bestämde oss för att gå
lite runt ön. Då kom Mattias på en sak
- Ja! Vi borde gå till den där grottan, sa Mattias.
-Bra ide. Sa jag.
Vi gick till genom skogen till grottan. Nu när vi var framme så gick vi in i grotan så såg vi en lång väg och det var ljus där. Vi gick och kollade runt men sen
så såg vi en up väg vi gick dit och gick upp. Det var en annan ö! Med ännu
mer träd och buskar, fåglar överallt och massa saker från båten.
När vi var framme vid den nya ön så skulle vi bestämma att den skulle heta
Island junior. Vi gick några steg fram och sen så hörde jag ett stort ljud det lät
som en orm stänga sin mun snabbt. Det var Mattias som gick i en fälla och nu
hänger han uppe i ett träd med ett rep runt bena.
- Hjäälp!! skrek Mattias
- Hur ska jag hjälpa dig du är ju typ 3 meter upp i luften! skrek jag och darrade.
Då började mattias gråta och han sa att han kommer dö.
- Nej det kommer du inte skrek jag
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A VSNITT 9

Kapitel 9 - Pistolen

När jag och Mattias var ute och kollade runt på ön så snubblade plötsligt jag
på något. Mattias hjälpte mig up och vi letade efter det jag snubblade på och
sen hittade vi den. Det visade sig att det var ett vapen. Vi kollade lite på den
och det var en 44. magnum som var rostig och full av sand. Den hade skott i
sig men vi visste ej om den funkade. Det var nog en av sjörövarna som hade
tappat den.
Vi bestämde oss för att vi skulle spara skoten till något viktigt som att skjuta
djur för mat. Sedan kom en båt förbi och vi Vinkade så mycket vi kunde. Det
verkade som dem inte såg oss då sköt vi ett skott upp i luften och båten stannade det rusade folk ut för att hämta livbåtar och alla åkte iväg med livbåtarna.
Det verkade som om det inte fanns några personer kvar där så vi klättrade
upp för en stege.
När vi var uppe på båten skrek vi:
- Hallå!! Är det någon där?
Ingen svarade så vi gick in där fanns kafe och massa saker vi kunde överleva
på så bestämde oss för att bo där. Efter ett tag började vi veta vart allt ligger
och var det fanns mat och sånt. Vi gick och åt en macka var och sen så fixade
vi lite kuddar och gjorde en säng. Efter 5 minuter så gick vi och la oss och
sängarna var jätte bra.
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A VSNITT 10

Kapitel 10 - Spökhuset

- Det ssstår någon där, sa mattias och stönade.
- Var? Sa jag snabbt
- Där. Sa Mattias och började springa mot en garderob
Jag sprang efter Mattias och när jag kom fram gömde han sig i
garderoben och öppnade den och skrek.
-Ahhhh! Skrek mattias
-AAAAAAAAAAAA! vad gör du! Skrek jag argt.

En dag när jag och Mattias var ute och gick så ramlade Mattias
omkull.

Mattias skrattade men då ramlade skåpet åt siden, Både blev rädda och sprang och då blev vi förvånade och började skratta för
vi såg ett spöke. Det var The Enforcer och den var stor och blå.

- AHHDISIAISI DET VAR EN VÄGG, SNÄLLA DÖDA MIG INTE! sa
Mattias
- Va vad hände?? frågade jag
- Det var en vägg som jag gick in i! sa mattias
- Va vänta kolla ett hus! sa jag
Vi gick in i huset och då hörde vi ett ljud det var dörren som
stängdes bakom oss. Mattias blev galen och började sparka på
dörren
- AAAAAAAAAAA VI KOMMMER DDDDDÖÖÖÖÖ!! skrek mattias
- JAG VET AAAAAAAAAAAAAA JAG KOMMER FÅ EN SJUKDOM
AAAAAAA. sa jag förvånat.

Jag började springa runt huset och Mattias stannade plötsligt
och var chockad och sa:
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A VSNITT 11

Kapitel 11 - Jätteberget

tog hans hand och han sa:
- Hjälp mig Mason jag kommer dö! sa mattias.
- Jag har tag i din hand Mattias! sa jag.
Jag drog up Mattias från stupet och båda vi blev glada. Mattias
var shockad men nu skulle vi ta ner oss från berget. Mattias sa
att vi kunde knyta repet på en sten. Vi tog repen och knöt dem i
stenarna sen hoppade vi ner vi såg fåglar och höga träd sen
skrek Mattias dra åt banden! och vi drog åt det. Då började jag
långsamt sakta ner och efter ett litet tag kom vi till marken och
jag frågade Mattias:

Dagen efter vi drömde om spökhusen bestämde vi oss för att utforska lite runt ön. Vi gick runt och kollade på växter och djur.
Då såg vi ett stort berg vi sa att vi ska bergsklättra och då sa
Mattias:
- Men vi har ju ingen utrustning eller snören, sa Mattias.
- Ja vi är försiktiga, sa jag.

- Hur viste du hur man gjorde rep saken, frågade jag underligt.
- Jag lärde mig det i skauterna, sa Mattias glatt.
Vi var glada båda två men det viktigaste var att hitta hem och gå
o lägga oss.

Då gick vi till berget och kollade på den. Det var de största berget jag sett i real life. Vi började klättra sten för sten och vi klättrade tills vi blev trötta men vi slutade inte förens vi kom till en
liten klippa. Jag och Mattias var utmattade. Vi hade inget vatten
eller mat vi ville gå ner men vi låvade att gå till toppen. Så efter
ett tag började vi klättra igen det var super jobbigt men vi fortsatte till toppen. När vi var på toppen av berget höll vi på att dö
vi var så törstiga och utmattade. Då hade vi bara tur. Vi såg ett
skelett med en väska bakom sig. Vi öppnade väskan och där
fanns mackor, pepsi och utrusning för 4. Vi åt mackor och drack
pepsi sen skulle Mattias kissa. Han ramlade på några stenar och
hängde i berget jag släppte all mat och sprang till Mattias och
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A VSNITT 12

Kapitel 12 - Räddade

Nästa dag vaknade jag och Mattias sov fortfarande och jag tänkte på det där berget. Jag gick runt ön och kollade runt. Jag hittade massa spännande saker som snäckor grotor och coola träd.
Efter ett tag vaknade Mattias och letade efter mig när han hittade mig så satt vi vid stranden och hade tråkigt sen sa Mattias:

har överlevt, sa han
Det tog några timmar att åka hem men vi är glada att komma
härifrån. Mattias höll på att dricka salt vatten flera gånger. Dem
frågade oss hur vi överlevde och Mattias började charma. Han sa
att han hade sättit upp fällor och jagat mat. Efter 4 timmar var
vi hemma i Stockholm och åker vi med bil till Årsta. När vi var
hemma så sa jag hejdå till Mattias och gick in min mamma och
pappa och syster galna. Dom började krama mig och nu skulle
dem förhöra mig hur vi överlevt. Jag sa att vi har hittat mat i väskor lådor och bitar av båten och vi har hittat överlevnads saker
och att vi gjorde et tält av kläder. Dem var impade på mig och
för 5 dagar sen var det min födelsedag. Så pappa körde och köpte presenter och tårta sen firade dem mig. Det var en kul födelse dag och imorgon ska vi åka till Grönan.

- Hörde du det där? sa han förvånat
- Vaddå? sa jag underligt.

Vi båda gick till ljudet och då blev vi galna. Det var en räddnings
helikopter som kom för att hämta oss. Vi båda sprang dit och
dem sa att vi skulle hoppa in. Vi gick in och då frågade dem om
det var någon mer på ön. Vi svarade nej och vi frågade hur dem
hittade oss och då kom en kille från ett rum. Han sa varsågod
och då tog han fram mat och dricka vi sa tack och glufsade i
oss. Sen frågade en vi igen:
- Hur hittade ni oss, frågade jag och Mattias
- Vi kollade var båten var sist och åkte hit för att se om några
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