
 

  

 



 

 
 

Kapitel 1  
                                Här börjar sagan  
 
Hej! Jag heter Cleo jag går på kalifornien skolan, i min 
skola försöker läraren lära os att prata svenska men 
isåfall är jag 10 år gammal.  Jag älskar djur det är det 
jag gillar nästan allra mest av allt.  
Min bästa vän heter Rikki. Rikki och jag är lika gamla 
Rikki har brunt hår och hon  
har en storasyrra som heter Annie.  
Hennes syrra Annie är 17 år, men hon går inte i samma 
skola som os. Rikki Och jag har kännt varandra sen vi 
va bebisar och nu är vi bästa vänner för alltid. Längs 
upp i lärarrummet finns en dörr som ingen har varit in 
där säger min lärare Sofia det är konstigt för skolan har 
funnits i 20 år.  
Men två otrevliga tjejer som heter Blom och Stella som 
skrämmer mig om att det finns spöken i skola. Men det 
tror inte jag i alla fall. Jag vet inte vad som finns där men 
jag är jättenyfiken. Vet ni vill ni veta mil hemlighet men 
då får ni inte säga det.  
                                                        Hemmos…... 
I dag är det  lördag och i dag Ska jag sova hemos Rikki 
vi kommer att ha det kul hemmos henne. vi brukar äta 
godis, popcorn,och chips. Nu sitter vi och kollar på film 
som heter 28m i luften. Och nu håller vi på att prata med 
vår gamla ven som gick i min skola förut,som heter 
Laila. Jag och Rikki saknar verkligen Laila. Efter det gick 

 



 

vi ner och åt glass. Sedan klädde vi på os pyjamas och 
sen gick vi upp och laos i sängen och kollade på 
telefonen. Sedan var det dags att vi skulle  sova. 
  
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
                                      Kapitel 2 
   

Brevet 
3I dag är det onsdag och just nu ska jag ha engelska. 
Men jag har glömt min engelska bok i lärarrummet.  
Jag gick upp för trapporna och gick in i lärarrummet.  
 Jag var ensam där inne och rädd  jag ville inte ens röra 
mig. Det kändes som nån kollade på mig jag gick 
försiktig till bordet och hämtade min engelska bok. Igen 
kändes som någon va där, ändå fast jag inte såg någon.  
Plötsligt såg jag ett brev som tak ut från dörren som har 
funnits i 20 år.  
Jag tog upp brevet men va inte saker om jag ville öppna 
brevet. Jag funderade en stund varför det skulle komma 
ut ett brev ut från en dörr som är låst och ingen har varit 
där inne inte ens jag. 

Om brevet stack inte ut från dörren innan då skulle 
någon fröken ha brevet. Om brev kom ut just nu så tror 
jag att brevet väntade att jag skulle komma. Det blev 

läskig jag kollade på klockan och såg att det va 5m tills 
lektionen börjar. Jag öppnade brevet men ville inte se 
vad det stog på brevet. Jag kollade ut för fönstret on 

råkade se vad det stog. 
  
 

  
 

 



 

 
 

Hjälp snälla!!! 
   

Vi behöver hjälp i Centopia den onda drottningen är tillbaka från 
Sin fängelse hålla. Vi vet faktiskt inte hur hon har kommit ut 

därifrån Det är därför vi behöver din hjälp.Den onda drottningen 
har tagit fler Och flera enhörningar för varje timme eller sekund 
och om det är För Sent och hon tar alla enhörningar och mer då 

kommer det inte finnas älvor Här i centopia. Vi kan få alla 
enhörningar tillbaka men det är för riskabelt. Men för det måste 

enhörning Blomman blomma. 
   

Snälla hjälp oss! 
   

   Från Raven Queen. 
   

  

   

   

     

 Vem är Raven Queen? eller vad hon en heter! 

Oh nej jag kommer försent till lektionen. Var har du 

varit Cleo?  
Förlåt Monica att jag kom försent till lektionen. Nästa 
gång får du komma 
innan lektionen börjar.  
Ok Monica,GÅ och sätt dig på din plats.  

 



 

Hej Rikki,hej Cleo vart va du någonstans jag va, prata 
inte på lektionen’ ok fröken. 
 Hihi viskar tvillingarna Stella & blom.Sluta skratta flickor 
ja ja fröken. Blom ja och du brukar aldrig komma försent 
till lektionen. Du har ret Stella hon döljer  någonting, ja 
och vi ska ta reda på det. Rikki vilken tur att lektionen är 
slut. Jag orkar inte med Monica hon är så sträng och 
hon är så. Jag håller med dig Cleo Hon är verkligen 
läskig. 
 
 
 
Cleo vi har slutat skolan nu klockan är 2:05 äntligen har 
vi slutat.  
Cleo jag undrar vart du va du brukar aldrig komma 
försent? Jag vet det men jag kan säga det. Jag va på 
lärarrummet och såg  ring! ring!  Det är mamma som 
Ringer  
vänta lite Rikki? ja så klart jag kan det.  
 
Efter 2m sedan’ det var mamma som ringde hon sa att 
jag skulle komma hem nu. Men jag kan berätta Imorgon 
på skolan.  
När Cleo va hemma” hej! Cleo hej mamma! Har det gått 
bra i skolan ja det gick bra.  
Vi hade matte med Sofia och engelska med Monica. 
Vad blev det för mat,det blev fisk. 
Är inte Monica den som du tycker inte om? För du 
babblar hela tiden om hon och säger att hon är läskig. 

 



 

Ja det är hon jag babblar hela tiden om. Ja ja vi kan 
prata Mer om det här i morgon.  
Men nu ska du borsta tänderna och lägga dig och sova. 
Ring klockan ringer klockan är snart 8 om 9m. Oh nej 
jag kommer försent till skolan…… 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Kapitel 3 - Nyckeln 

 
Äntligen ska vi ha matte med sofia, i dag ska vi jobba till 
blad 172 på matteboken. 
Efter en halvtimme, äntligen är det rast,ska jag berätta 
för Rikki om brevet som kom fram från dörren i Går? 
Eller inte.  
Jag var orolig jag visste inte om jag skulle bäretta det 
det känns bara som att jag inte fick berätta för Rikki. 
Hej Cleo, hej Rikki,du skulle berätta om vad du hade 
gjort när du kom Försent till lektionen?eee! Ok jag kan 
berätta jag fick ont i magen och ringde mamma.Sådär 
nu har jag berättat till dig. 
 Ok vad det allt jaja det var allt jag lovar, ok men i alla 
fall  jag måste prata med dig innan vi slutar,ok. Jag 
börjar att tänka på dörren upp lärarrummet, tänk om det 
dom sa i brevet är sant? Oh klockan ringer nu ska vi ha 
Engelska med Monica. 
  
Jag fattar inte varför vi har engelska 3 gånger i veckan. 
Jag satte mig på stolen och fick en blick av Monica. Jag 
kollade ner och såg nycklar Som ramlade ner för 
hennes byxor, 
 hon tog snabbt upp nycklarna och la dom på bordet.  
Jag tänkte att nycklarna va speciella, jag hade aldrig 
sett blå nycklar. När lektionen var slut gick alla ut och 
Monica,jag kollade på bordet som hon lade nycklarna, 
men jag hittade inte nycklarna.  

 



 

Jag hade en stor känsla att hon tog nycklarna när ho 
gick ut från klassrummet. Jag smög till lärarrummet och 
så att hon gömde nycklarna men hann inte se. Sedan 
gick Monica ner för trappan, jag trodde att hon skulle se 
mig! Jag smög ner till trappan och öppnade dörren gick 
ut från lärarrummet. Jag sprang i korridoren ner för 
trappan och gick in till matt Matsalen. 
Man hörde när Monica gick ner för trappan, jag blev 
rädd och trodde att hon hade sett mig. Jag satte mig på 
min plats och började äta, vi fick makaroner med 
paprika.Jag tyckte om makaronerna men inte paprika,  
Monica satte sig i mitt bord, bredvid mig. Jag pratade 
inte med henne. 
 
Efter lunchen,jag gick upp och tog på mig skor och jacka 
och gick ut. Jag sprang till skogen och såg Rikki som 
satte sig och var ledsen, jag klättrade upp och satte mig 
bredvid Rikki. Vad har hänt,det blir värre om jag säger 
vad som har hänt. Det blir inte värre om du berättar 
Rikki,det tror du ja. Rikki vänta!! Följ inte efter mig låt 
mig va ensam! Snälla Cleo låt mig va ensam, ok. Jag 
började tänka om vad som har hänt med Rikki,ska jag 
kolla vad hon gör Just nu eller inte? Men tänk om hon 
ser mig och blir sur på mig.  
Jag tror inte att hon kommer att se mig. Plötsligt såg jag 
Rikki prata med tvillingarna Blom och Stella,jag hörde 
att dom pratade om mig. Men jag förstår ingenting varför 
pratar dom om mig. Monica kom bakom mig och sa om 
jag spionerade på. Jag sa absolut inte varför skulle jag 
göra det i alla fall måste gå in på toaletten” hejdå. När 

 



 

jag gick in hörde jag någon som gick upp för trappan till 
lärarrummet,jag smög upp för trappan och öppnade 
dörren försiktig och gick in.  
 
Jag gömde mig under ett bord,jag såg inte allt tydligt 
men såg väldig bra ändå. Jag trodde inte mina ögon det 
var Monica som var där uppe i  lärarrummet,men jag var 
säker att Monica va där ute. Monica öppnade en kista 
med guldiga nycklar,där inne låg den blå nyckeln som 
såg speciell ut.  
Hon låste kistan och la dom guldiga nycklar i en bok. 
Monica gick ut från lärarrummet och då hade ja kansken 
att se om den blå nyckeln passar i dörren jag tog 
guldiga nycklarna,öppnade kistan,tog fram den blå 
nyckeln. Och wao det här är den finaste nyckeln jag 
någonsin har sett i hela världen, den var verkligen blå 
och glittrig. Jag satte nyckeln i låset och…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Kapitel 4- En annan värld 

 
Allt blev kolsvart jag kunde inte se någonting. Det enda 
jag såg det var dörren som var öppen. Efter några 
minuter stängdes dörren jag blev rädd jag trodde att jag 
var inlåst. 
Plötsligt kände jag att golvet försvann,men hur kan det 
var möjligt.  
Efter några sekunder försvann allt golv,jag föll ner och 
kände rädslan. Sedan blundade jag trodde att det här 
var slutet för mig.  

Jag 
öppnade ögonen 

 och såg ljuset som kom in. Sedan kollade jag omkring 
mig,bakom 

mig såg jag en dörr, jag tog fram nyckeln 
 och öppnade dörren. 

 
Jag öppnade dörren och såg solen som glittrade  bland 
molnen. Jag kunde kolla på solen i timmar. Sedan 
stängde jag dörren och såg något annat,men det var 
inte skolan. 
Jag såg en fantastisk värld som jag aldrig hade sett 
någonsin i hela mitt liv. Gräset glittrande,träden hade 
roliga frisyr och fiskarna kunde flyga,himlen var rosa. Allt 
var annorlunda, inte som min värld. Men jag gillar det. 
Uppe för bergen långt härifrån såg jag en slott,den var 
vacker och liten på långt håll. Det fanns en stig bredvid 
mig,jag följde stigen rakt fram. Stigen gick till en 

 



 

skog”faktiskt så är jag rädd för skogar. Tänk om ett 
monster kommer fram. Man vet faktisk inte  
vad som finns i den här världen,monster,häxor,troll,jättar 
eller! Vänta jag överdriver för mycke det kan inte finnas 
moster. Plötslig såg jag busken som rörde sig”en liten 
orange fisk hoppade ut från buske. Fisken kollade på 
mig med dom söta ögonen och blundade. Jag blev 
orolig jag trodde att han inte andades. Jag tog upp 
fisken och sprang till floden och sedan la jag fisken i 
vattnet. Fisken hoppade upp och ner hela tiden. Jag 
blev glad för att han blev också det. Jag tänkte om att 
han kunde heta Popcorn. Han var knäpptyst och sa 
ingen tig Popcorn snurrade runt i luften och nickade.  
 
 Sedan blev jag hungrig,på vägen var det en buske med 
blommor som var formad som en fisk. Jag åt upp 
blomman och kände en konstig smak men efter smaken 
smakade som jordgubb. Jag plockade upp några 
blommor och åt upp dom på stigen. Sedan såg jag 
popcorns flock jag sprang och Popcorn flög som en 
fluga. Jag satte mig och kollade när Popcorn och hans 
vänner lekte.  

Bam! Vad va det där? Det finns ett set och få reda på 
det jag ska gå och kolla. Popcorn du får stanna här med 
dina vänner ”Popcorn nickade”oroa dig inte jag är snart 

tillbaka. Jag sprang till skogen men såg ingen tig. 
Plötsligt hörde jag någonting. Träden röde sig och 

kastade i väg någonting jag sprang och såg att det var 
en båt med vingar. Sedan flög båten i väg. Vems båt va 

det där? Jag gick tillbaka och såg nån som flög 

 



 

iväg,men hann inte se vem det va. När jag var tillbaka 
var Popcorn borta. Han skulle aldrig lämna mig sodär? 

Jag ropade på Popcorn men han kom aldrig. Jag 
började få tårar men jag kommer aldrig ge upp, jag ska 
hitta dig Popcorn på non set. Ändå om jag måste klättra 

upp för bergen eller genom odjur. 
 

Ögonen blev tyngre och tyngre. Sedan hittade jag en 
mos sten som var jättemjuk. Sedan kollade jag om de 

fanns något att äta i ryggsäcken. Det jag tog fram var ett 
äpple och en smörgås. Plötsligt hörde jag något som 

kom från skogen jag vågade inte röra mig Så jag la mig 
på stenen för att sova och inte tänka på något annat inte 

ens på hur orolig min familj måste vara.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 



 

 
Kapitel 5 

Plötsligt vaknade och solen glittrade igen. Jag gick till 
skogen för att kolla lite och försöka komma ut härifrån. 
Medans jag gick kunde jag känna att non gick på andra 
sidan skogen. Jag såg en flicka. 
Sedan försökte jag att komma dit och fråga hur man 
kommer ut från skogen. När jag kom fram till andra 
sidan skogen så kom jag fram till en än gammal stuga 
som var övergivet.  
Där inne såg jag någon, jag gick fram till stugan och såg 
flickan som jag såg innan. Jag visste inte vad hon heta 
men hon hade lila hår, en svart klänning, och höga vita 
skor. Flickan som jag mötte såg ledsen och skadad. 
Hon såg bekan som om jag hade sett henne förut. Hon 
såg lite likadan som Rikki.  
 
 
-du borde inte vara här, sa hon och skrek på mig.  
-jag vill bara hjälpa dig, sa jag.  
-jag vet inte vad du vill men jag behöver inte din hjälp, 
sa hon surt.  
-jag vet att du kommer inte lita på mig men jag kommer 
på något, sa jag och skrek på henne.  
Det var svårt att hjälpa henne och jag ville också bara 
komma härifrån. 
Tårarna rann nerför hennes kinder. Jag ville få reda på 
vad det som hände med henne. 
-jag tror inte att hon kommer lita på mig, tänkte jag i mitt 
huvud. 

 



 

 
-det tror du ja vad du ens säger eller gör kommer jag 
inte hjälpa dig härifrån, sa flickan och började gråta.  
- hur vet du att jag ville att du skulle hjälpa mig härifrån, 
frågade jag misstänksam.  
-vänta va sa jag det haha som att jag kunde läsa dina 
tankar det skulle vara sjukt, sa flickan och såg 
misstänksam.  
-jag vet inte vem du är eller vad du än är eller vad du 
heter, tänkte jag.  
-först jag vet inte heller vad du heter du kanske heter 
Cleo eller nåt, sa hon surt. --hur vet du att jag heter 
Cleo, sa jag.  
-mmm jag tänkte vara och förresten jag heter Raven 
Queen men du kan kalla Raven, sa hon.  
Jag -så du heter Raven, sa jag.  
-ja jag heter Raven men nu måste vi skynda os härifrån 
snabbt, sa hon misstänksam.  
-men varför måste vi skynda os härifrån, tänkte jag.  
- lita på mig bara kom nu vi måste springer nu, sa hon 
och skrek på mig.  
-ok då springer vi, sa jag och tänkte efter.  
 
 Efter en sund  
-är du säker att vi går rätt väg, sa jag.  
-jag är säker på att vi går rätt väg,sa hon.  
-det börjat bli mörkt vi kanske måste stanna här i natt, 
tänkte jag.  
- nej det kan vi inte vi kan inte stanna här i natt vi måste 
hitta skid, sa hon och såg rädd ut.  

 



 

 
- skynda skynda vi måste gå härifrån snabbt 

någon kommer, sa hon och sprang.  
 
Hon Såg misstänksam men jag litade på henne.  

- men hur vet du att någon kommer, sa jag.  
- glöm det jag sa spring, sa hon och skrek.  
- Raven Raven stanna jag börjar få ont i benen för allt 
springande, sa jag. 
-............ 
- Raven stanna Raven stanna!  
 
Det började bli mörkt och jag knappt kunde se något.  
Medan gick jag till en grotta där jag kunde sova i natt så 
jag kan försöka hitta Raven nästa dag.  
 
-oh nej varför åt jag upp min lunch igår natt! Jag kunde 
haft sparra lite, sa jag och skrek på mig själv.  
-det börjar bli sent jag borde sova nu, sa jag.  
  
Krass!!!  
-vem var det? Är det du Raven är det du kom fram 
Raven Raven……. 
  
 
 
 
 

 



 

 



 

                                        Kapitel 6  
                           På väg på mitt uppdrag  
Plötsligt vaknade jag, jag insåg att allt var en dröm. 
Vilken mardröm jag hade hoppas den inte kommer 
tillbaka.  
Det fanns en buske bredvid mig där jag hörde någon 
gråta. 
Jag gick fram och såg att det var Raven, jag blev glad 
jag trodde att jag skulle aldrig se henne. 
Jag satte mig bredvid henne och sa. 
 
-Raven mår du bra berätta det som hände, sa jag.  
-Cleo jag mm...aa,sa Raven. 
-kom igen du klarar seg det bara du har pratat med mig 
innan, sa jag. 
-Cleo det är den onda drottningen, sa hon. 
-va vad har hänt, sa jag.  
-Cleo drottningen har skickat demon-hundarna, sa hon 
ledsamt. 
-vad är en demon-hund, sa jag. 
-demon-hundar är demoner som suger in blod och döda 
människor . 
-då så går vi och hittar demon-hundarna, sa jag.  
-är du tokig vi kan inte göra det, sa hon surt. 
-förlåt,sa jag.  
- Kom så går vi härifrån, sa jag ledsamt. 
- Reven du har fel jag är här för att hjälpa dig inte för att 
någon hund-demon ska äta upp oss så nu går vi, sa jag 
modigt till Reven. 
- Men Men….., sa hon 

 



 

Jag gick bara fram och hörde inget som hon sa.  
Nu så började vi gå framåt och sedan gick ner för en 
kulle. 
När vi var nere så var vi inte längre i skogen. Var är vi 
då? 
-vart e vi Reven,sa jag räd. 
- vi är den svarta jungeln,sa hon.  
-jaha ok, sa jag misstänksam. 
-vad är det här?, Tänkte jag.  
-det är sovplomon rör inte dom, skrek hon. 
-det kommer inte hända något, sa jag surt. 
Jag röde sovplomonen och nästan kände jag som att 
jag hade inga fingrar. 
Jag blev snurrig och allt blev suddigt. 
-nej Cleo, skrek hon. 
-ufff va bra att hon har bara somnat, varför lyssnar hon 
inte, sa hon och blev sur. 
 
-Cleo Cleoo!! Svara någon gång, skrek Raven.  
-Va Va vad är det Raven, sa jag till henne.  
-Mår du bra Cleo du ser lite blek ut du kanske är sjuk, sa 
hon.  
-Jag mår fantastisk bra super super bra det är inget 
m…, sa jag misstänksam.  
 -Så nu måste vi hitta demon-hundarna, juste vi kan 
skriva en lista vad vi kan ha med os vad tycker du, sa 
jag.  
-Mm.. vad är en lista?, sa hon och tänkte.  
-Ja ja vi skriver upp det, jag har papper, sud och penna i 
min ryggsäck, sa jag.  

 



 

  
Sådär nu ska vi bara hitta demon-hundarna . Först 
behöver vi grejer som kan hjälpa os. Min plan funkar så 
här först skriver vi upp vad vi behöver för något med os. 
Nummer två vi går in i min värld och hämtar grejerna. 
Nummer tre sedan när jag har alla grejer ska jag bara 
komma tillbaka till Centopia. Nummer fyra packar allt i 
min ryggsäck och går i väg. Nummer fem hittar 
demon-hundarna eller Vad man säger. Det är min plan.  
-Så det är planen, tänkte Raven. 
-Ja det är planen, så Vad tycker du Reven, sa jag. 
-ja det kan faktiskt vara en bra plan, då så Sätt fart och 
skriv nu, sa hon och såg stressad ut. 
-Ja ja jag ska skriva nu, sa jag till henne. 
 
 
                 Lista.  

● Mat och extra mat till demon-hundarna. 
● Rep.  
● Stekpanna. 
● Hårspänne.  

 
● Verktyg.  
●  båge.  
● Pinnar för att göra brasa.  
● vatten.  
● Filt.  

 
 -så där nu går vi. 
Så kom så springer vi till dörren.  

 



 

Vi sprang för stugorna, skogar och stigar sedan var vi 
framme.  
-så kan jag också följa med ditt, tänkte hon. 
-förlåt men du kan faktiskt inte följa det kan också hända 
grejer i min värld, sa jag ledsamt. 
-ok jag hade hoppas det men det är ok om det går inte att 
följa,sa Raven.  
Jag gick fram till dörren och satte i nyckeln och vredd på 
handtaget och sedan…… fortsättningen kommer!! 
  
 
 

 



 

 
 
                                               Kapitel 7 
                                         Tillbaka till Skolan  
När jag var framme öppnade jag dörren försiktigt och 
låste dörren. Det verkade som allt va som vanligt. Långt 
framför mig så jag en dörr där jag såg att fröknarna 
pratade med varandra. Snabbt la jag nyckeln i fickan 
och smög fram till trappan. Jag gick ner för trappa efter 
trappa till jag kom till källaren. Jag gick runt och kollade 
om det fanns något som jag behövde ha med mig, jag 
kollade på listan och på något sätt började jag prata 
med mig själv.  
 

- Ohhh hur ska det här gå jag hittar ju inge, sa jag 
ledsamt.Just det, det finns ett lekrum en trappa 
ner. Där vi brukade vara förut vi hade det så 
roligt på den tiden, en tår föll ner. 

- Men nu ska jag inte tänka på det, så började jag 
gå ner. 

 
Jag gick ner och gick in i lekrummet och tog repet.  

- Så där en grej mindre, sa jag glatt.  
Jag kollade igenom min lista och kryssade i. Jag gick till 
matsalen och gömde mig under ett gammalt bord som 
dom skulle slänga. Medans så kom rektorn från sin 
kontor och började prata med Nixi och Kalina. Det är de 
som lagar mat. På en gång så smög jag till lådan och 
tog stekpannan. Jag rusade i väg och gick upp. 
 

 



 

Jag gick till min ryggsäck och tog fram min vattenflaska. 
Bredvid så var det en toalett. Jag gick in och fyllde 
vattenflaskan. Medan jag var där inne så packade jag 
allt i min ryggsäck. Jag gick ut och började leta de andra 
grejerna. Jag började tänka på hur jag ens skulle få tag 
på verktygen. Det kommer vara omöjligt.  
 
Ja men va bra att min lärare har ett rum med bara 
verktyg där inne. Så jag klädde på mig jackan och tog 
dörren från baksidan. Jag sprang för att jag ville inte att 
någon skulle se mig.  
Ingen var där inne så jag gick in och tog nästan alla men 
jag tog bara 4 grejer. Nu var det dagt att hitta andra 
grejer men så kom jag på att jag hade redan något som 
jag skrev upp på listan, ett hårspänne. Jag tog av mig 
det från håret och packade det. Sedan kryssade jag i 
alla grejer. Medan så gick jag in i andra rummet bredvid 
och tog bågen som var inte så stor som jag trodde och 
fick plats i ryggsäcken. Nu så hade det gått en timme.  
 
Nu så är jag i mitt gamla klassrum där vi hade ett 
mysrum förut men filtarna är kvar. 

- Vilken tur, sa jag och andades snabbt.Nu så är 
det dags för nästa grej.  

 
Nu måste jag gå ut och hämta pinnar. Så jag gick till 
skogen och hämtade några pinnar. Jag packade dem 
och gick till matsalen. 
 

 



 

Det blev ganska svårt att få tag på mat. Jag behöver 
hjälp av mm… ja just det, Rikki! Jag hade helt glömt bort 
henne. Jag ska fråga henne om hon kan hjälpa mig. 
 
Jag gick till henne och förklarade varför jag behöver 
hjälp.  

- Hej Rikki det var längesen vi såg, sa jag. 
- Va, det var inte längesen vi sågs! Det har bara 

gått 10 minuter från rasten. Vi ska snart gå in, 
vad vill du ha hjälp med?  sa Rikki.  

- Ja man kan säga att jag behöver mat. Kan du 
hjälpa mig? sa jag och klämde mig på fingrarna.  

- Va? Är du galen eller? Vad vill du ha mat till,sa 
hon.  

- Snälla snälla Rikki, sa jag 
- Ok men bara den här gånge, sa hon glatt.  
- Tack så mycket, sa jag glatt.  
- Men du måste också säga varför, sa Rikki .  
- Jag lovar att säga det……., sa jag.  
- Ok då, sa Rikki.  

 
Jag och Rikki gick till maten, jag berättade hur planen 
går till. Medan Rikki distraherade dem tog jag 5 burkar 
med mat. När jag var klar så vinkade jag till henne.  
Medans det så tog jag back dörren som leder till en 
gammal trappuppgång men nu för tiden använder inte vi 
så ofta. Uppe i klassrummet mötte jag Rikki hon hade 
kommit före mig. 
 

- Så ska du berätta nu, sa hon.  

 



 

- Mm.. jag kan inte jag måste gå nu. Hej, sa jag 
ledsamt. 

- Jag vill så gärna berätta men men världen är inte 
redo för det här, tänkte jag. 

 
Jag sprang uppför alla trappor och mötte Monica. 

- Men hallå där Cleo, sa Monica.  
- Men hej Monica! Jag måste gå nu, sa jag.  
- Men du ska ha lektion nu, sa Monica. 
- Inte den här gången Monica,   jag är verkligen 

ledsen men jag måste gå, sa jag skrikande.  
 
Jag sprang upp för sista trappstegen och öppnade 
dörren. Sedan hörde jag Monica komma upp men jag 
var snabb så jag hann komma fram innan Monica kom. 
Jag öppnade dörren och gick in.  
 

- Vart har du tagit vägen Cleo? Det kommer inte 
bli lätt, sa hon. Jag kommer att ta ett litet snack 
med dina föräldrar när skolan slutar, sa Mónica. 

- Du kommer att se mer än bara mig ska du få 
se…… 

                                             Förseningen kommer.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 



 

                                         Kapitel 8 sanningens 
ögonblick. 
 
Nu öppnar jag dörre och äntligen är jag tillbaka men 
något var annorlunda. 
Marken var inte längre grön eller solen var inte framme 
iga fåglar kvittrade.  
Vad har hänt medans jag har varit borta?  
Det kändes som att någon gick fram till mig.  
Jag trodde först att det var Raven men när de gick 
närmare så var det en enhörning med vingar och ett 
gyllene horn de såg ut annorlunda och var rädd. Kanske 
letade efter sin mamma …  

- hej lilla vän, sa jag. 
- Frust, sa enhörningen. 
- Letar du efter din mamma, Frågade jag. 
- Mm.. jaa phamtea har tagit min mamma och jag 

vill verkligen få tillbaka henne, sa enhörningen 
och såg ledsen ut. 

- Ingen fara vi ska få tillbaka din mamma, sa jag. 
- Ok, men förresten jag heter Onchao,sa onchao. 
- Jag heter Cleo,sa jag glatt.  

          Busken röde sig !! jag öppnade väskan försiktigt 
och tog fram bågen och   siktade mått busken.  

- Cleo haaaa! 
- Reven du skrämde mig om du inte hade kommit 

fram så skulle jag kunnat dödat dig, sa jag 
ledsen och rädd. 

- Uff va bra att det inte…., sa hon. 

 



 

- Juste Reven det här är min nya vän Onchao, sa 
jag glatt. 

- Vem sa du vad är en Onchao, tänkte hon. 
- Och förresten din vän är den påhittad, sa Raven. 
- Vänta va vart e Onchao, Onchao kom fram, sa 

jag orolig. 
- Kan du säga vad är en Onchao är det ett sorts 

grotta, tänkte hon.  
- Onchao är en enhörning, sa jag. 
- En enhörning, sa hon och trodde inte på mig. 
- Ja en enhörning, sa jag orolig.  
- Enhörningar har inte visat sig på flera veckor, 

phamtea har tagit dom, sa Raven ledsen. 
-  Jag lovar det var en enhörning som heter 

Onchao, sa jag. 
- Frust hej Cleo, sa Onchao. 
- Onchao hej vart var du, det kunde haft hänt 

något gör aldrig om det igen lova Onchao, sa jag 
surt. 

- Wow är det en enhörning och kan du prata 
med….., sa Raven förvånad. 

- Va kan inte du prata med enhörningar, sa jag 
förvånad. 

- Nej hur så och du är den fösta som kan prata 
med enhörningar, sa Raven. 

- Va är du säker, sa jag. 
- Vet du att vi kan faktiskt inte stå och prata just nu 

vi ska hitta den onda drottningen och få en gång 
för alla ett lyckligt slut här i Centopia, sa jag. 

 



 

- Ja du har rätt, men Phamtea eller den onda 
drottningen kan hitta os med demon-hundarna, 
sa jag. 

- Det har du rätt i , men vi måste gå nu, sa jag 
stressad. 

          Du så gick jag och Raven mått den onda 
drottningens slott och vi försökte så  
mycket som vi kunde så dom fick inte syn på Onchao. 

Onchao är speciell för oss alla han är en mycket speciell 
enhörning. 

- venta vi måste ha dom har på oss, sa hon glatt. 
- Vad ska vi ha på oss? Tänkte jag. 

- Viggar, sa hon.  
- Va är du galen ska vi ha viggar och hur tänkte du 

att vi skulle få tag på viggar från en fågel eller, 
skrek jag förvirrad. 

- Nej absolut inte från en fågel, jag menar så här, 
vind och vatten gyllende horn genom Onchao 
nytt hopp vi får, sa Raven och hennes fingrar 
glittrade. 

- Wow jag har vingar det har är det häftigaste jag 
någonsin har testat innan, sa jag super nervös.  

- Strunt samma kom nu Flyger vi, sa hon.  
- Ok kom då Onchao, sa jag glatt. 

          Medans vi glögg såg vi enhörnings kullen med på 
det sättet så finns det inte enhörningar och det är därför 

alla enhörningar är speciella. Enhörnings väktarna är 
vatten enhörningen, jord enhörningen och vind 

enhörning och så klart Uno kungen av alla enhörningar 
runt hela Centopia.  

 



 

När vi flög såg vi en annan älva. Raven sa att hon sågs 
bekant som hon hade sett henne i palatsen och pratade 
med Kungen och Drottningen. Vi gick fram men när hon 
såg oss så försvann hon. Det fanns inga spår av henne 

hon liksom bara försvann bara så där med ett puff.  
Nu var vi nära den onda drottningens slott. När vi va 
framme flög vi ner till marken. 
Så igen skulle se oss. Så fortsatte vi framåt till den onda 
drottningen dörr men innan förberedde vi oss för att 
besegra den onda drottningen och tog fram alla grejer.  
Oncha fick gömma sig inut i en grötta. Så gick jag och 
Reven in. Vi smog men plötsligt såg vi 
demon-hundarna, vi gick in i ett gammalt rum och trodde 
att inge hade varit har på flera tusen år. Det var täckt av 
spindelnät, skelett och konstiga symboler ritade på 
vägarna.  
Reven kollade ut och verkade så att demonerna var 
borta. 
Vi gick långsamt ut och började gå för alla trappor och 
korridorer. 
Det hade redan gått en halvtimme och igen om drottning 
kom fram. 

- Det här är omöjligt Cleo korridorerna tar ju aldrig 
slut, sa Reven. 

- Korridorerna tar aldrig slut juste, sa jag glatt. 
- Va då juste? Tänkte Reven. 
- om dom aldrig tar slut så måste det finnas ett 

utväg här någonstans här på vägarna, sa jag. 
- Så ska vi göra sönder vägarna? Tänkte Reven. 
- Venta hör du det där, sa jag. 

 



 

- Vart? Sa Reven. 
- Lyssna, sa jag.  
Vi hörde något konstigt judd som kom från vägen. 

Snabbt försökte jag göra ett håll på vägen men det var 
omöjligt. 

- Stopp det blir värre vi gör som förut, sa Reven. 
- Så här, gjorde allt är gjord men enhörningens 

hjälp ett håll den gör, sa Reven. 
Puff !! 
På något sätt såg vi Onchao där inne! Jag sprang till 
den onda drottningen och sa. 

- ge tillbaka Onchao och varför varför gör vill du 
ha Onchao du behöver inte honom, skrek jag. 

- Vet du hur mycke jag hatar att bli gammal och 
full, skrek den onda drottningen. 

- Nej det visste jag inte! och vet du hur mycke jag 
hatar när någon annan gör illa mina vänner, sa 
jag. 

- Ge tillbaka honom, sa jag.  
- Cleo det räcker, sa Reven. 
- Ja det räcker och vad sa du att hon heta. 
- Vet Du vad jag heter Cleo och du påminner mig 

om någon som är precis som du samma hårfärg 
och ögon och streng som du, skrek jag. 

- Om du tror att du är så smart så här får du, sa 
den onda drottningen. 

- Eclipso mörkret kom till mig!! Sa den onda 
drottningen. 

 

 



 

så trodde jag att det var slutet men då kom jag på det 
allt som Reven lärde mig och det jag inte vill förlora det 
jag älskar mest är mina vänner mina äkta Vänner och 
min familj. Så sa mamma en gång att vänner finns där 
för en men en dag kan man förlora dom och att ljuset 
kommer alltid tillbaka och det var så vi förlorade pappa 
jag kommer ihåg när jag och mamma och pappa bodde 
tillsammans allt var perfekt tills det hände olyckan så tills 
dess så kom aldrig ljuset tillbaka och jag vill aldrig att 
något ska hända. Så började jag gråta. 
Plötsligt så kände jag inte marken jag öppnade ögonen 
och såg att jag flög. Men hur? 
Allt blev kolsvart det ända jag såg var ett litet ljus som 
kom fram till mig och sa.  

- Cleo en dag kommer ljuset tillbaka det vet jag 
men du måste tro på dig själv va dig själv låtit 
igen komma före dig igen ska säga vad du ska 
göra så gå och en gång för alla få ett lyckligt slut 
här på Centopia, sa den lilla rosten. 

- Tro mig jag kommer att göra det för Centopia!! 
Skrek jag. 

Så var jag tillbaka och rosten försvann. 
- Så är du beredd på att besegra dig, sa jag 

moddig och trodde på mig själv. 
- Det tror du ja, sa den onda drottningen. 
- Raven kom hit, sa jag. 
- Varför, tänkte hon. 

Så ställdes Reven brevid mig och sa tillsammans. 
- vi är bara en men förenade vi bara en men 

förenade…. 

 



 

Så vi det flera och flera gånger så kom ett litet ljus det 
växte mer för varenda gång vi sa orderna.  

Och så ramlade den onda drottningen och panthea 
försvann  

Och den onda drottningen krafter försvann. 
Allt blev grönt och fint som det va innan allt var perfekt. 
Då så skrek den onda drottningen och då kom ett stor 

drake.  
Hon satte sig på draken och sa. 

- Ni har inte sett det sista av mig, såg hon 
förbannad och sur. 

Så flög hon med sin drake i väg.  
Och så kom drottningen och kungen till mig. 

- Du har hjälp oss alla här på Centopia så vi är 
mycket tacksamma och för dig Reven du förde 
henne hit så att hon kunde hjälpa oss och det är 
därför ni ska få dom här diamant armbanderna, 
sa drottningen och kungen. 

- Tack så mycke drottningen maila, sa Reven. 
- Reven faktiskt så måste jag gå hem till min värld, 

sa jag ledsamt. 
- Va måste du gå redan nu, sa Reven. 
- Ja, sa jag. 

Och så gick jag o Reven mot dörren jag trodde att jag 
aldrig skulle se henne eller onchao. Och så sa jag hejdå 
och började gråta. Jag gick fram och öppnade dörren. 
Jag tänkte att dom behöver mig inte längre Centopia är 
räddad och fred…..  

fortsättningen fortsätter. 
 

 



 

  



 

Kapitel 9  
Slutet på sagan. 

Dag 2 Nu sitter jag i klassrummet och kollar ut för 
fönstret det börjar rängna. 
Jag tog fram pennan och gjorde en porträtt av dörren. 
Det hade bara gåt redan två dagar utan att se Onchao 
eller Raven. Men ibland måste man försöka att vänja 
sig.  
Nu va det rast och så gick jag ut.  
Plötsligt så ramlade Monica hon skrapade sig väldigt 
mycket hon började bloda. Jag ville helst inte hjälpa 
henne men jag ville vara snäll jag, tänkte efter en lite 
stun.  
Ehh vem försöker jag lura jag gick fram till Monica och 
sa om hon ville ha hjälp. 

- Nej, sa hon surt. 
- Ok om du säger det så där så, sa jag. 
- Ok hjälp mig Cleo, sa Monica. 
- Tack för att du hjälpte mig, sa Monica. 

 
Monica frågade om nyckeln innan hon skulle in till 
ambulansen men jag sa inget jag var knäpptyst och 
vågade inte ens säga att jag hade nyckeln. 
Nästa dag när jag slutade var jag tvungen att gå till 
sjukhuset och träffa Monica.  
När jag var framme gick jag in till hennes rum och 
lämnade nyckeln som ledde till den Centopia. 

- Tack Cleo för att jag fick tillbaka dom och tack 
för bullarna som du gjorde kan du hämta kaffet 
där bredvid bordet, sa Monica glatt. 

 



 

- Ja visst, sa jag glatt. 
 Och redan hade det gått en timme så det var dags att 
gå hem och äta middag. Så jag sa hejdå till Monica och 
så fortsatte jag gå hem med allt regn. 
Nästa dag hade jag tänkt bjuda Rikki på bio så att vi 
kunde ha lite kul tillsammans och nu ska jag säga det 
som har hänt. 
Vi hade bråkat förut och nu e hon med Stella och 
Bloom.  
Jag gick till Rikki och sa att jag ville prata med henne 
ensam. 
Jag berättade allt som hade hänt och hon trodde inte på 
mig men jag försökte och försökte tills Rikki skulle tro på 
mig men tills slut så lyckades jag. Jag berättade för 
Rikki att om hon ville gå på bio tillsammans med mig. 
Rikki blev jätteglad och tackade ja. Men jag tänkte på 
mitt huvud att Monica blev inte sur på mig och att hon sa 
inget till mig varför jag hade nyckeln.  
Dom hade redan slutat och jag och Rikki började dom 
gå till bion. Äntligen var dom framme och dom gick in 
och köpte sina biljetter.  
Dom tog popcorn saft och godis man fick också ta 
regnbågs popcorn. 
Därefter Satte dom sig och kolla på filmen.  
Två timmar senare. 
Rikki och jag gick hem till mig vi hade så kul idag och 
därför kommer jag aldrig glömma den här dagen. Jag 
tänkte allt fint som vi har gjort alla 10 år tillsammans och 
allt dålig vi har gjort t.e.x bråkat och inte pratat med 
varandra när vi har bråkat, och så tänkte på min pappa 

 



 

och allt som hade hänt med honom men man måste 
försöka vänja sig.  

  
 

 



 

 
 
 
 
 
  
 
    Baksidan  
Min mamma har sagt att ljuset kommer tillbaka men det 
gjorde det inte för mig.  
Tills dess har jag kommit till en fantastisk värld som 
ingen känner till.  
Där jag stötte till massor med otroliga nya vänner.  
Där jag bor har tiden stannat medans jag har varit där 
hela tiden.  
Dagen där jag fick den mystiska brevet så trodde jag 
inte på det men efter ett tag så kan jag absolut inte 
beskriva hur fantastisk och fint det e här i Centopia.  
Jag kändes för att hjälpa Monica fast jag absolut inte 
ville det men jag måste vara ärlig mot henne. Jag fick 
slåss mot dom onda. Rida på en flytande enhörning. Ja 
fick viggar och så fick jag reda på att jag kunde prata 
med enhörningar.  
Är inte det otroligt…... 
    Följ med Cleo i denna otroliga och spännande 
äventyr.  
 
 
 
 

 



 

 
 

 


