
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Kapitel 1 - Hej  
  

Hej, Jag heter Iris och jag är 10 år. Jag har brunt, 
blont hår och blåa ögon. Och jag älskar att röra på 
mig, t.e.x som gymnastik och dans. Jag går på 
Källbacka-skolan i Söderhamn. Jag har gått på 
Källbacka-skolan sen jag var 6 år. Min allra bästa 
kompis heter Emmy. Hon är snäll, rolig och skum 
på samma sätt. 
 
Nästan som en fröken på skolan. Leif heter han. 
Han är jättesträng. När han började på skolan 
tyckte vi att han såg skum ut. Nästan ingen tycker 
speciellt mycket om honom. Framförallt inte jag!! 
 
Han säger att det inte finns någon konstig dörr. 
Men på 3:e våningen finns det en dörr som ingen 
har varit in i. Och ingen har nyckeln till dörren. 
Ingen har ju kunnat renovera där då. Undra vad de 
är där? Kanske förråd? Något annat rum, kanske 
julförråd? Ingen som vet. Emmy pratar alltid om att 
vi ska gå upp och kolla. Men det får vi ju inte. Vad 
skulle fröknarna säga då? Tänk om vi skulle få sitta 
i något konstigt möte. Undra vad mamma skulle 
säga. Fast om vi inte säger någon så vet ju ingen 

 



 

om det. Men om mamma ser att jag döljer något 
då... Vad händer då..? 
 
 

 



 

KAPITEL  2 
                      Brevet  
  
Hej, jag var påväg på lektion och då såg jag något           
vitt sticka ut från den magiska dörren. Först så         
brydde jag mig inte. Men jag började tänka på det          
mer och mer. När vi gick till lunchen så plockade          
jag upp pappret. Det såg ut och vara en brev som           
ropade på hjälp. Det stod:  
  

HJÄLP 
hej , jag heter felicia och jag bor bakom den 
dörren du ser från framsidan. Jag har brunt 
hår och blåa ögon. Oftast är jag glad. Jag 
brukar ha uppsatt hår. Men jag har ett 
problem Och jag behöver din hjälp. Vi har 
onda drottningen i vårt land. Och hon 
kommer att förgifta oss. Om du inte hjälper 
mig så kommer flera hundra att dö! Så 
snälla rädda oss! Mvh felicia 
 
Ojdå!!! Verkar inte vara ett paradis och bo där inne. 
Men om jag hjälper till så kanske alla tycker att jag 
är en hjälte? Men jag vet ju inte hur jag ska få upp 
dörren?.. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

KAPITEL 3  
 

Nycklarna 
 
Nu har jag inte något val. Jag kan inte gå här ute 
och låtsas som ingenting har hänt. Jag tvungen att 
få tag på nycklarna. Det är faktiskt någon som 
behöver min hjälp. Men var är nycklarna? Jag vet ju 
hur nyckelhålet ser ut så då är det ju bara 
nycklarna kvar. På rasten så får jag gå till 
fröknarnas rum………..Men vänta här nu... Leif har 
ju lika form på nyckel som i nyckelhålet. Den sticker 
ut ur fickan på honom. Jag måste få tag i den på 
något omöjligt sätt. 
 
Nu känner jag mig faktiskt ganska lycklig. Jag 
måste bara ha nyckeln. I eftermiddag så kan jag gå 
till fröknarnas rum och leta efter nyckeln. Men 
varför har en fröken på skolan nyckeln? Då är det 
ju falskt att ingen har varit inne bakom dörren. Men 
det kommer nog vara ganska svårt att få tag på 
nyckeln eftersom Leif brukar sitta och dricka te på 
eftermiddagen. Hur ska jag jag göra?........När han 
går på toa kanske? Om han nu gör det. Då kan jag 
ta nycklarna om han har lämnat dom. JAAAA!!! 

 



 

- Ursäkta sa du något? sa Leif. 
- Nej det var inget. 

 
 
Äntligen. Nu går han ut ur rummet men han har 
inga nycklar på sig! Jag tar väl en titt. Låda efter 
låda men hittar ingen nyckel. Vänta……...…… Jag 
öppnar Skåpet! Och där inne ligger nyckeln! 
Det är inte sant, tänkte jag!! Jag håller i nyckeln till 
dörren. Oj nu känner jag bara lyckokänslan sprids i 
min kropp ända upp.  
 
Okej.  Nu måste jag ner till dörren och låsa upp. 
Jag räknar nu till tre sen låser jag upp.. 1...2...3… 
Nu är det upplåst. Nu så ska jag öppna dörren. Den 
här stunden har jag verkligen väntat på. 1.2.3 
öppna. FELICIA… 
Är det du…………… 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Kapitel 4  
 

En annan värld 
 
På andra sidan dörren öppnade sig en värld jag 
aldrig kunnat förvänta mig. När jag går in känner 
jag lukten av vilda skogar och hör pipljuden från 
små fågelungar. Och jag ser en massa djur sitta vid 
en stubbe och i höga träd. Träden hade precis fått 
gula blad och stammen var alldeles fuktig. Himlen 
var alldeles blå som om att det var sommar. 
 
 
Här ser man att det är många som har gått. Det är 
nästan fotspår överallt. Det är så trångt att gå här 
och att ta sig fram. Och Ju längre in jag går desto 
mer öppet blir det. Längre bort ser man flera små 
ängar. Nu förstod jag vad hon menade. Längre in i 
skogen såg jag en by. Det var väldigt tyst. Det 
verkar som alla ligger och sover. Huset i mitten 
eldade. Det luktade väldigt mycket rök och det kom 
rök från skorstenen. Lite längre in fanns det ett 
bageri. Jag gick och “kollade” om det fanns något 
gott. Oj, det fanns ju hur mycket som helst. Det var 
fullt med bakelser och godis. Det doftade nybakat 

 



 

som hemma. Jag köper en bakelse och äter på 
vägen. 
 
Det är en jättefin bro här ute som är jättelång och 
den har en bäck under. Nu börjar det bli mörkt och 
månen tar sig fram sakta, sakta. Månen lyser ett 
sken på vattnet. Samtidigt känner jag lukten av 
blommorna vid ängen. Nu börjar det bli väldigt 
mörkt. Jag måste hitta ett ställe och sova vid under 
natten. Jag tar tar en gran och lägger mig under.  
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kapitel 5  

En annorlunda vän 
 
Plötsligt så dök det upp en varelse framför mig. Jag 
kände igen henne efter brevet jag fick, det där med 
att hon hade brunt hår och blåa ögon. Och uppsatt 
hår. 
 
 

- Hej, sa jag misstänksamt. 
- Hej, sa hon glatt.  
- Vem é du, frågade jag underligt.  
- Jag heter Felicia, sa hon. 
- Var det du som skickade brevet till mig ? 

undrade jag. 
- Om det var du som läste det så tror jag det, 

Sa hon. 
 
 
Jag vet inte varför, men hon påminner om min allra 
bästa kompis. För hon verkar vara snäll, rolig och 
skum på samma sätt, precis som Emmy.  
 

- Hallå!! sa Felicia 

 



 

- Oo, ja vad är det? sa jag. 
- Du vet ju på ett ungefär vad mitt problem är, 

sa hon.  
 
Jag hörde inte vad hon sa för jag tänkte på något 
helt annat… Tänk om hon är falsk. Tänk om hon 
fick mig att säga allt för hon fått order av någon?  
 

- “Felicia” jag måste nog gå nu, sa jag 
stressat. 

- Varför då? sa Felicia. 
- Det hinner jag inte förklara nu, sa jag när jag 

typ halvsprang. 
 
Tänk om hon är en förrädare tänkte jag. Men hon 
kan ju inte alls vara en förrädare. Eftersom hon 
visste allt om problemet 
 

- Felicia! ropade jag. 
- Vad är de? ropade hon tillbaka. 
- Kom, sa jag till henne. 
- Okej, sa hon tillbaka.  

 
Jag hoppas jag vet vad jag gör nu. 

- Vad vill du? frågade hon misstänksamt 
medan hon flåsade. 

- Kan du berätta lite mer om ditt problem? 

 



 

- Okej då, suckade hon. Bara du inte berättar 
för någon. 

- Javisst, sa jag. Det var så här: Jag skulle gå 
hem från skolan och då känner jag att någon 
stirrar på mig. Och det var någon som gjorde 
det. Det var Kijana. Det är onda rikets 
drottning borta vid berget. Jag började 
springa allt mer och mer men hon följde efter 
mig. När jag kom hem var hon borta. Jag 
visste inte hur jag skulle förklara det. Och nu 
behöver jag din hjälp! 

- O nej, sade jag. Detta kommer att bli 
hopplöst att lösa. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kapitel 6- Mitt uppdrag 
 
Rätt som det var kom jag på hur jag skulle göra… 
Jag skriver en lista som kan göra saken bättre. Men 
då behöver jag Felicias hjälp för att lyckas. 
 

● Lite mat 
● Rep 
● Gummistövlar 
● Mammas speciella, giftiga äpplen 
● Pepparspray 
● Två peruker 
● Ryggsäckar 

 
Så då var listan klar. Maten behöver vi för att leva 
och repet för att komma upp för berget. 
Gummistövlar om det är blött, mammas giftiga 
äpplen för att få henne att somna. Pepparspray för 
att få henne okoncentrerad. Och peruken. Och en 
ryggsäck så vi kan lägga alla saker i. 
 
Min plan är att vi ska sätta på oss perukerna så att 
hon inte känner igen oss. Vi ska klättra upp för 
berget med repet och sedan lägga alla övriga saker 
i ryggsäcken. När vi är över berget så ska vi hitta 
slottet. Och sedan ge henne äpplet. Med hjälp utav 

 



 

pepparsprayen så ska vi få henne i kontroll och hon 
ska inte vakna till. Och sedan så kommer vi att 
ringa polisen så får de sköta resten. 
 

- Felicia! ropade jag. 
- Vad är det Iris? sa hon tillbaka 

misstänksamt.  
- Jag måste åka hem och hämta saker till vårt 

uppdrag. 
- Okej! sa hon 

 
Men vilket håll kom jag ifrån? Just det, öster var det 
ju. 
 

- Hejdå Felicia, sa jag.  
- Hejdå? sa hon tillbaka... 

  
”O herregud vad det ska vara svårt att ta sig fram” 
suckade jag. Nu kommer de där fuktiga träden fram 
också. Och där är dörren några meter härifrån.  

 
Nu var jag framme och nu ska jag öppna dörren… 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

Kapitel 7 
 

Tillbaka i skolan 
 
När jag kom tillbaka till skolan var allt som vanligt. 
Det flesta satt och jobbade med matte och vissa 
svenska. Men nu måste jag få tag på sakerna. Jag 
ska börja med att gå hem och se vad jag kan hitta 
där.  
 
När jag kom hem gick jag och tog ett glas vatten. 
Nu måste jag smuggla med mig lite mat, två par 
gummistövlar, mammas giftiga äpplen och två 
ryggsäckar. Maten kan jag ta sist tror jag:) Men vart 
har vi gummistövlar? Jag visste att de är nere i 
källaren men vart? 
 
När jag öppnade dörren såg jag att det var mörkt, 
kusligt och väldigt dammigt. Jag måste ta mig ner 
utan att någon hör.  
 
Knak knak. 

- Vad gör du? ropade mamma oroligt. 
- Jag ska bara gå ner och hämta den där 

boken som är grön och blå! 

 



 

- Okej, sa mamma och suckade.  
 
I trappan hängde det en massa bandyklubbor och 
en massa tavlor som var trasiga och smutsiga. 

- Där är dom!!ropade jag... Yes!  
Jag har storlek 37 och hon kan få………. japp där 
är dom, storlek 36.  Men dom har lite stjärnor, lite 
mönster och dom är kritblå. Då går vi upp då..IGEN 
 
Inifrån var källardörren halvt rutten och handtaget 
var “guldigt”. Nu måste jag bara få tag på mammas 
giftiga äpplen men vart kunde de finnas? Jag vet ju 
om att hon har de där äpplena så hon kan ju inte ha 
gömt dom. Eller kan och kan. Hon kan väl om hon 
vill. Hon är ju över 18 år och då får man ju 
bestämma vad man vill.  
 

- Mamma! ropade jag när jag kom upp från 
den vidriga källaren.  

- Ja Iris, vad är det? sa mamma. 
- Erm, du vet dina äpplen som du har. 
- Jaa,vad är det med dom då? 
- Nej, du vet jag vill bara visa mina kompisar 

dem.  
 

 



 

Hoppas hon säger ja, för om hon inte gör det så 
kan vi inte göra någon plan eller sätta Kiijana i 
fängelse. 
 

- De ligger inne på mitt skrivbord. Det där med 
smycken på handtagen och den är ju så 
glittrig.. 

- Okej, tack mamma. 
 
5 minuter senare 

- Mamma!! ropade jag! 
- Jaa, sa mamma tillbaka. 
- I vilken låda låg de?! 
- I den första lådan! 
- okej, tack! 

 
Nu hade jag fått tag på äpplena och nu så skulle 
jag till min kompis Ella och hämta två ryggsäckar. 
Jag gick in på baksidan så att de inte hörde och 
sedan så skulle jag komma ut med TVÅ 
ryggsäckar. De måste verkligen klippa gräset ,sa 
jag för mig själv. Nu gick jag in. 
 
Jag smög  in och hämtade dem. Det blev enklast 
så. Också fick jag springa ut så ingen upptäckte 
mig. Nu var den enkla listan klar. Nu var det dags 
att köra på den lite mer komplicerade listan. Till den 

 



 

behövde jag pepparspray, peruker och ett rep. Men 
var kunde det finnas pepparspray? Jag gick in på 
Coop först för att se om det fanns. 
Mm. De kanske fanns vid tändvätskan eller vid 
något sånt... Nej det fanns det inte. Då gick jag 
vidare till det andra affärerna. Så kom jag tillbaka. 
 
Jag gick till Ica, Lidl och Delins men ingen 
pepparspray. Men vänta! Jag hade ju inte gått till 
OKQ8 eller någon annan mack, tänkte jag. Jag gick 
först till OKQ8 och kollade där. O gud vad jag blev 
shoppingsugen tänkte jag nu, jag vill bara köpa allt 
jag ser. Jag går i “slowmotion” för att se allt fint. 
Men nu måste jag fortsätta vandra. 
 
Nu så var jag framme på OKQ8. Nu ska vi se, vart 
kan det finnas? 

- Ee, ursäkta mrs OKQ8, sa jag. 
- Jaa lilla dam, sa mrs OKQ8. 
- Ee, vart har ni pepparspray? 
- Jaa, jag tror vid biltvätt-sidan. 
- Okej, tack så mycket:). 

 
Hmm,vart kan den vara. Tvättmedel, tvättsvamp, 
pepparspray, en slang eller vänta, där var ju 
pepparsprayen. ÄNTLIGEN fick jag tag på 

 



 

pepparsprayen! Jag letade överallt kändes det 
som. Men nu har jag den. Nu ska jag betala.  

- Du vet väl att pepparsprayen får  ej 
användas som hjälpmedel, sa han i kassan. 

- “Nej då” sa jag tillbaka. 
- 55 kr tack. 
- Japp det ska du få, sa jag. 

 
Nu måste jag få tag på två peruker. Till mig och 
Felicia. Men vart kan det finnas..? Ja nu vet jag. 
Det kan ju finnas uppe på teaterskolan. Jag kan ju 
betala den om jag kan få låna två peruker. 50 kr/st. 
Jag tror att de godtar det priset. För man kan ju inte 
ge hur mycket som helst 
 
Jag går upp och frågar…. 

- Hej, sa jag till någon okänd. 
- Hej, sa den tillbaka misstänksamt. 

 
Här uppe var det kusligt. Cykelstället hade rasat 
och trädet som stod vid ingången håller på att 
välta… Nu så var jag uppe på teaterskolan. Jag får 
försöka att hitta någon som går där. 
 

- Hej! Går du på teaterskolan? sa jag. 
- Ee nej, sa hen.. 

 

 



 

Då såg jag en ny person att fråga 
- Hej du, ursäkta. 
- Ja. 
- Går du på teaterskolan? 
- Ja det gör jag. 
- Skulle du kunna hjälpa mig att hitta förrådet 

till det? 
- Javisst. 

 
Äntligen fick jag tag tag på peruker och någon som 
gick på teaterskolan… 
 

- Här är det om du skulle till teaterskåpet.  
- Ja tack så mycket. 

 
Nu hade jag fått tag i perukerna och nu ska jag få 
tag få ett rep som finns i verkstaden här utanför tror 
ja...JAPP, det fanns det. 
 
Nu så ska jag till skolan så jag kommer tillbaka 
snart…….Nu så var jag på skolan och nu ska jag 
gå tillbaka till den där konstiga världen, tänkte jag 
för mig själv. Nu öppnar jag dörren och kliver in och 
det sista jag gör är att stänga dörren… 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 

 



 

Kapitel 8 
 

Sanningens ögonblick 
 
Jag tog mod till mig och gav mig iväg...Det var 
ganska långt att gå för att komma fram till Felicia. 
Men jag hade ju typ en hel by att rädda. Kiijana 
kunde inte bara fortsätta så som hon gjorde.  
 
Nu hade det blivit mörkt och jag hade gått ganska 
långt. Men nu så såg jag stugorna som Felicia 
bodde i. Felicia kom och mötte mig och hon 
berättade en hemsk sak. Hon sa. 
  

- Jo jag måste berätta en sak, sa Felicia 
oroligt. 

-  Vadå? sa jag underligt. 
- Lyssna noga nu, sa hon bestämt. 
- Okej ,sa jag. 
- Det är så att.. 
- Vadå att..? sa jag bestämt. 
- Att Kiijana ska flytta snart. Och om vi inte 

hinner dit fort så kommer hon att flytta runt i 
världen och göra den till sin. Så vi måste dit 
imorgon, fort, och då menar jag FORT!! 

- Ok jag fattar. Vi skyndar dit imorgon. 

 



 

  
Hon fick bara inte flytta innan vi hann dit. Tänkte 
jag för mig själv men jag sade inget. Jag blev också 
lite skrajsen. Efter att jag fick höra detta om att hon 
skulle flytta. Tänk om hon flyttar innan vi hinner dit? 
Det hade inte varit bra… 
 
När vi vaknade efter denna långa natt så packade 
vi upp sakerna vi behövde. Felicia bara slängde 
upp alla saker och letade efter perukerna. Hon fick 
den orange och jag tog den svarta. Vi tog ner allt 
igen i ryggsäcken och började gå mot berget.  
 
Det var svårare att ta sig fram än jag trodde. Det 
var små träd överallt och man fick granris på sig. 
Och på vissa ställen var det bäckar. När vi stod 
nedanför berget så blev jag rädd. För vi skulle ju ta 
oss upp för berget också för att komma till den 
onda drottningen. 
 
När vi tagit upp repet ur ryggsäcken så skulle vi 
kasta upp det på berget. När vi fick tag på en sten 
eller något sånt så kunde vi börja klättra. Det var 
ganska svårt att ta sig upp. Men Felicia fixade det 
galant. Felicia började och jag kom efter. Hon 
klättrade ganska fort. Man jag var ju ganska 
höjdrädd så jag klättrade lite saktare.  

 



 

 
När vi äntligen var uppe så skulle vi leta efter 
slottet. När vi kollade över hela byn/staden så såg 
man slottets tak. Det var verkligen högt. Slottets 
gård var stor och den hade ganska mycket 
blommor och buskar. 
 
När vi kommit ner från berget så checkade vi av 
allt. Att perukena satt som det skulle och att allt 
som legat i ryggsäcken låg kvar. Nu så skulle vi 
bara komma in till slottet utan att få några problem.  
 
När vi kommit in i slottet så såg vi Kiijana och vi 
frågade henne. 

- Vad har du gjort??! sa jag högt 
- Vadå? Jag fattar inte vad du menar, sa hon. 
- Det tror jag nog att du gör, sa Felicia. 

Nu när vi har typ börjat bråka med en drottning 
kommer det bli svårt att ge henne äpplet. 
 

- Men du Kiijana, sa jag. 
- Ja, sa hon. 
- Vi har tagit med ett äpple till dig, sa jag och 

stirrade in i hennes ögon. 
- Jaha, sa hon förvånat. 
- Vänta lite, sa jag. Felicia kom! 
- Okej, sa hon. 

 



 

Jag tänkte på vad jag skulle säga till Felicia på 
vägen dit bort. Hon vet ju inte vem det är jag 
kommer prata om. 
 

- Okej, sade jag. Det är såhär. På skolan så 
finns det en fröken som är jättedum. Och jag 
tyckte att Kiijana påminde om honom. 

- Okej, sa Felicia 
- Men strunt i det nu. Nu måste vi gå tillbaka, 

sa jag. 
 

- Du Kiijana, vill du ha det goda äpplet nu? sa 
jag 

- Jag det kan jag ta, sa Kiijana. 
 
Okej nu så måste det gå fort tänkte jag. Nu tog hon 
äpplet och hon tog väldigt många tuggor.  

- Hon kommer att sova länge! sa jag 
- Aa, sa Felicia. 

Nu plumsade hon ner på golvet med en smäll. Nu 
tog jag fram pepparsprayen och sprayade.  
 
Efter en stund ringde vi polisen. Och sade: 

- Hej, kan du komma till slottet tack? sa jag. 
- Absolut, sa polisen. 
- Tack så mycket, sa jag glatt. 
- Kommer nu då, sa polisen. 

 



 

- Jadå,sa jag och lade på. 
 
Medan polisen var på väg så sprayade vi lite till så 
att hon inte vaknade till.  
 
När polisen var här så berättade vi allting. Och 
sedan så fick de ta resten.  
 
Nu hade jag återvänt till Felicias land. Det var då 
som jag måste säga att jag måste lämna henne.  

- Du Felicia, jag måste lämna dig så fort som 
möjligt. Hoppningsvis om några minuter, 
sade jag. 

- Men……, sa hon innan jag avbröt henne. 
- Jag måste gå NU, sa jag. 
- Okej men kom ihåg att vi kan alltid träffas lite 

då och då, sa Felicia. 
- Jadå, sa jag och gick. 

 
När jag gick så såg jag att Felicia satte sig ner 
sakta och blev ledsen. Jag vände mig om fort och 
sprang ut genom dörren in till skolan igen…. 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Kapitel 9- Tills någon annan 
öppnar dörren igen 

 
Dagen efter satt jag på lektion och tänkte på allt 
som hade hänt…..Jag bara lämnade Felicia ju. 
Undra om hon inte gillar mig längre?  
 

- NU! Hörni så tar vi rast och innan ska vi 
städa och göra klart på våra bord, sa fröken 

Varje gång när det är rast så börjar alla att skrika 
och vara högljudda så jag får ont i huvudet.  
 
Nu så hade jag städat klart allting och nu så skulle 
jag gå ut på rasten. Jag skulle vara med Emmy 
som vanligt. Och vi skulle bara gå runt eller något. 
 
När vi var på rast kom Leif med en kaffekopp och 
skulle sätta i motorvärmaren. Medan det hände fick 
en bil sladd. Jag började springa mot Leif och när 
jag stod intill honom så puttade jag bort honom. 
 

- Dumma människor som inte kan köra men 
ändå sätter sig framför ratten, sa Leif. 

- Ja, du kan ju börja med att tacka mig för att 
ha räddat ditt liv, sa jag irriterat. 

 



 

Nu började han känna att hans nycklar var borta. 
Och jag började bli orolig. För att om han kommer 
på mig så ligger jag illa ute tror jag. 

- Jo du Leif, sa jag 
- Ja vad är det nu? sa han. 
- Em, jag har någonting som du kanske skulle 

känna igen eller åtminstone vill ha, sa jag. 
- Jaha vadå? sa Leif förvånat. 
- Här, sa jag och gav honom nycklarna. 
- Åå du är min ängel!! 

 
Nu tänkte jag om jag skulle sätta mig ner med 
Emmy och Leif och berätta allt om den magiska 
världen. Japp, jag tror nog att jag kan göra det och 
ställa allt på plats. Jag hämtar Emmy och gör det. 

- Jag ska bara hämta Emmy och sedan 
kommer jag tillbaka, sa jag. 

Han tittade på mig lite konstigt när jag gick.  
- Emmy! Du måste komma, sade jag. 
- Okej, sa hon. 

När jag gick mot honom så kände jag att det 
pirrade i magen. Men jag var tvungen att berätta.  
När vi var framme så berättade jag om allting 
som hänt och vad som fanns bakom dörren. 
Men han verkade typ inte fatta någonting:) 

 



 

- Nu vet du allting så nu måste jag gå, sa 
jag. 

- Jag med, sa Emmy. 
 
Hmmm tänkte jag. Jag kanske ska fråga Emmy 
om hon vill sova hos mig ikväll. 

- Emmy, sade jag. 
- Ja, sa hon. 
- Hmmm... Jag undrar om vi kan hitta på 

något ikväll? sade jag. 
- Ja det kan vi. Vad kul, sa Emmy. 
- Bra, möt mig vid dörren kl 7, sa jag. 
- Japp vi ses sen då, sa hon.  
- Hejdå, sa jag. 

 
 
När hon hade kommit till mig så satte vi oss och 
kollade på TV och poppade popcorn. Sen 
somnade vi typ. När Emmy somnat så väckte 
jag henne och sa: 

- Vi går och lägger oss nu. 
- Ja det är nog en bra ide, sa hon. 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
När jag ska gå ner till lunch ser jag ett brev 
sticka ut genom dörren. Och det jag ser längst 
upp på brevet är HJÄLP!! Och hon avslutar 
med ”MVH Felicia”. 
 
Hur ska jag kunna hjälpa henne? Hur ska jag 
kunna komma in i dörren? Men vad jag än gör 
så måste jag hjälpa henne. Men hur?  
Vill du veta mer? Läs boken då!  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

 

 


