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Kapitel 1 
 
Hej! Jag heter Pelle och är 9 år och går i 3:an. Min bästa 
vän heter Nisse. Vi går i samma klass. Han gillar fotboll. 
Skolan heter GULDSKOLAN. På skolan så finns vår 
gympalärare, Lesse. Han är läskig för han har ett 
jätteläskigt ansikte. Näsan är äcklig.  
 
Det finns en dörr som ingen går in i. Dörren är brun. Jag 
undrar vad som finns bakom dörren. Den är i huset 
bakom skolan.  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 



 

Kapitel 2 
 
En dag ute på rasten såg jag och Nisse ett brev som 
kom ut ur den magiska dörren. Jag och Nisse väntade 
tills ingen såg. Då sprang vi över vägen och sen gick vi 
upp för trappan. Då läste jag på brevet. Det stod: 
 

Hej  
 

Till den som läser detta brev: Kan ni 

hjälpa mej med att hitta mitt barn? Han 

försvann från det magiska landet när han 

var 4 år. Lesse heter han. Om ni hittar 

han kom med han hit. Jag behöver din 

hjälp. 

 

Hälsningar Niki 

 

 

 
 



 

 

Kapitel 3 - Nycklarna 
 
 
Lesse är ju vår gympalärare. Vi testade att öppna dörren 
men man måste ha en nyckel. 
 
Nästa dag så hade vi gympa och då hade vi Lesse. När 
jag såg han så frös jag till av skräck men sen när den 
var slut så gick vi ändå fram försiktigt till Lesse och 
frågade om han kunde följa med. Lesse sa:  

- Var?  
- jo till baksidan 

Lasse svarar: 
- Nej jag har inte tid. Jag ska dricka kaffe! 

 
Men då tog Nisse fram brevet och Lesse började läsa. 
När han hade läst klart sa han att han hade nyckeln och 
följde med. Då gick vi dit och sen över vägen. Sen var vi 
vid huset.  
 
Då stoppade Lesse in nyckeln i dörren och vred om. 
 
 



 

 

 

 

 

 



 

Kapitel 4  
 
Då när dörren hade åkt upp såg jag hur det magiska 
landet såg ut. Hela landet var exakt som jorden. När jag 
hade gått in stängdes dörren. Sen kom ett ljud som sa: 

- Du kan bara gå in i det magiska landet. 
 
 Det var en skog där och det fanns mycket med frukt. 
Det var massor utav Frookies, Frogaders och 
Greeninjas. De var vilda och de hjälpte varandra med att 
överleva. De samlade mat och frukter och bär. Jag 
kände en doft som jag aldrig har känt. Då såg jag att det 
var en varelse som stod och lagade mat. Jag gick fram 
till den som stod där. Ja sa: 

- Hej. 
Då vände sig varelsen sig om och frågade: 

-  Vem är du? 
- Jag heter Pelle, svarade jag. Jag har fått ett brev 

av någon som heter Niki.  
 
 



 

 

 

 

 



 

Kapitel 5 
 

- Jag är Niki, sa Niki :-) 
- Okej. Jag trodde att någon annan var Niki men 

hej, sa jag. Jag skulle vilja att du berättade mer 
om när Lesse försvann.  

- Det enda jag vet är att mitt barn Lesse försvann 
när vi lekte kurragömma, sa Niki. Vi var i skogen 
bland alla Pokemons då.  

- Okej, sa jag. Nu vet jag. Men jag känner också 
Lesse.  

- Najs, sa Niki. Men var är han nu? 
 
 Då berättade jag hur allt gick till.  

- Lesse var våran gympalärare och en dag så såg 
jag och min bästa vän Nisse ditt brev. Sen 
visade vi det för Lesse. Då så sa han att han 
hade nyckeln till dörren. Sen gick vi till dörren. 
Sen när dörren hade åkt upp då gick jag in i de 
magiska landet. Men dörren stängdes när jag 
hade gått in. Sen kom en röst och sa: ” Du kan 
bara gå in i det magiska landet”. 

- Oj det var mycket fakta, sa Niki med en allvarlig 
röst. 

- Ja men känner du någon annan som bor här? 
frågade jag.  

 



 

Niki tänkte en liten stund.  Sen sa han: 
-  Ja en som heter Walde men han bor 1 mil 

härifrån. 
- Men det är jättelågt tid, sa jag. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

Kapitel 6 - mitt uppdrag 
 
Men jag fick en idé. Jag skulle ta med Niki till dörren och 
se om han kunde gå igenom dörren. Men det gick inte. 
Dörren öppnades bara för mej så då gick vi tillbaka. Men 
då fick jag en ny idé.  Jag skulle gå tillbaka till min värld 
och hämta några saker som jag skulle ha användning 
av. Det här är min plan: jag ska ha sönder dörren med 
en bomb och den ska tändas med en tändsticka. Då 
sprängs dörren. Då får Niki och Lesse träffas. Dessa 
saker skulle jag använda: 
 

● Tändsticka 
● En bomb 

 
Jag sa hur jag skulle göra till Niki, för att de skulle kunna 
träffas igen. Då sa jag hejdå till Nicki. Sen sprang jag till 
dörren. 
 
 



 

 

Kapitel 7 
 
När jag kom tillbaka så var Lesse och Nisse kvar. Då sa 
Lesse: 

-  Vad hände där inne? 
- Jag träffade Niki, alltså din pappa. 
- What!!! 
- Niki kunde inte komma igenom dörren så vi 

måste hämta en bomb och en tändsticka så vi 
kan spränga sönder dörren, sa jag 

 
Då sa Nisse att hans pappa jobbar på en militärbas. 
Då fick Lesse en idé. Han sa: 

-  Jag ska säga att ni måste gå hem. Sen så 
kommer din pappa och då ska du säga att ni vill 
åka och kolla på militärbasen.  

- Ok, sa jag  
 
Nu var vi hemma hos Nisse och då frågade vi  Nisses 
pappa Ragnar om vi fick åka och kolla på militärbasen. 

- Ja, sa han. 
 
Nu var vi framme vid militärbasen. Då sa jag att jag 
skulle gå på toaletten. 



 

Men jag lurades, jag skulle leta efter en bomb! Om jag 
fick gissa är det nog 99% chans att en bomb finns på en 
militärbas. 
 
Där ligger den ju!  Men en vakt vaktar den. Jag ropade 
att de var nybakade bullar. Då kutade vakten dit för han 
var jättesugen på bullar. Då sprang jag dit och tog 
bomberna. De var små. Sen kutade jag till Nisse och 
Ragnar. 

- Vad lång tid det tog, sa Ragnar. 
- Ja jag vet, jag var hård i magen. Jag vill åka hem 

nu  och vila magen, är det lugnt? 
- Om du känner så då är det väl lugnt. 
- Bra. 

 
Nästa dag gick jag upp lite tidigare än min mamma och 
pappa och tog en tändsticka. Det fanns bara en kvar så 
jag hade tur. Sen gjorde jag min egna frukost. Då 
vaknade pappa och blev förvånad att jag gjorde min 
egna frukost. Sen gick jag till skolan men lite 
fakta…...jag tog med bomben! 
 
 När jag var på skolan letade jag efter Lesse och Nisse. 
Då såg jag Lesse och Nisse. Som tur väntade de på mej 
vid dörren. Jag gick in i dörren med mina saker. 
 



 

Kapitel 8 
 
 
Då när jag hade gått in så såg jag Niki. 

- Äntligen kom du tillbaka. 
- Kan du hjälpa mig att fixa lite? 

 
Då kom Walde!!! 

- Sluta, sa Walde högt! Är ni inte kloka? Nii kan 
inte ha sönder dörren. 

- Varför då? sa jag.  
- Då kommer ju allt som lever här att gå in i den 

riktiga världen. 
- Oj det tänkte jag inte på, sa Niki. För sent! 

Bomberna är laddade, ta skydd! 10 9 8 7... 
 
Han kom bara till 7. Dörren var borta! 

- SPRING UT NU!!! sa jag.  
 
Vi var igenom. När vi var igenom såg Niki Lesse och 
han sa: 

- Hej min son efter alla dessa år! 
- Hej pappa! Jag kom knappt ihåg dej men Pelle 

och Nisse gav mig ditt brev. 
- Ja jag vet. 

 



 

- Alla som ska gå in nu måste gå in nu, sa Walde 
högt.  

- Häng med mej nu. Du kommer inte att ångra dig, 
sa Niki. 

- Ok, sa Lesse. 
- Tack, sa Niki till mig och Nisse, att ni hjälpte mig.  
- Ingen orsak, sa jag. Det har varit spännande!  
- Nu måste vi gå in, sa Walde. 
- Ok, sa Niki. Hej då! 
- Hej då! sa Lesse. 

 
Då gick alla in. Sen sprang jag och Nisse till skolan. 
Bakom oss såg vi att huset och dörren var borta. 
 
Dagen efter låg jag i sängen och undrade vad Lesse 
och Niki gjorde nu. Det var sorgligt för jag kommer aldrig 
att få se dem. Men det kommer att bli bättre. 
 
 

The  End = slut 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 


