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Dagboken  
Kapitel 1- Galleriet 
 
Huvudperson: Gregory Junior heffley. Jag gillar alla förutom William 
Bond annars gillar jag rally och alla andra som inte är dumma. 
 
Kompisen: Percy Jackson är min bäste vän han älskar kläder och är 
1,60 lång än så länge. 
 
Reserven: Olivia Gray snäll och omtänksam  
 
Antagonisten/ någon elaking: William Bond dum och ful och har 
massa fräknar på ansiktet. Elsa Washington dum och ser nästan ut 
som William fast långhårig.  
 
Idolen: Sébastien Ogier rally förare och är suverän. 
 
Gänget: Hacker team dem är dumma men inte alla. 
 
Ordningen: Alex Aruda en klok kille är 5 år har glasögon blåa ögon 
och har en jätte snäll familj.



 
KAPITEL 2 - SEPTEMBER 
1/9-2018 
 
Hej jag heter Gregory junior heffley men kalla mig Greg. Jag 
började med denna dagbok för att jag tycker om att skriva och för 
att göra något på min fritid. Det ville min mamma.  
 
Idag har jag varit hemma för att jag sa att jag var sjuk men jag var 
det inte. Mamma gav mig lite te och sa att jag skulle ta tempen. Så 
jag doppade tempen i tet. Mamma blev tokig och sa att vi ska till 
sjukhuset men jag vägrade. Så hon hämtade telefonen och slog 
numret: 112. Jag fick avslöja min hemlighet på sjukhuset och efter 
det fick jag skolk från skolan.  
 
Sen var jag på väg till skolan. Jag tänkte aldrig mer göra om det jag 
gjorde för att jag fick spelförbud i en MÅNAD! Jag blev förstås 
galen för att jag är spelberoende.  
 



Men i alla fall ska jag till skolan. Men först ringa på Percy Jackson. 
Han bor faktiskt på C2 Bedford Way mitt emot mig. Efter en stund 
kom vi till skolan med bussen. Skolan heter Lowther Primary 
School. Vi gjorde så klart det vi skulle göra tråkiga lektioner 
förutom SO. Alla i klassen kallar mig nörd men det bryr jag inte 
på. Men på rasterna blir jag mobbad av William Bond antagonist 
och elaking . Sen fick jag ta den “riktiga” bussen eller vad jag ska 
kalla det kanske regelbundna bussen och nu skriver jag i min 
dagbok. Men nu är det dags att sluta skriva och så ses vi imorgon.



30/9-2018 
Tjena, 
Förut var jag på väg till skolbussen och jag gick in. Sedan var vi 
framme. Jag sprang upp på trappan och tappa kalsongerna. På 
något sätt kände jag inte att jag hade kalsonger som satt fast inuti 
mina jeans jag blev rasande. Men jag trodde att allt skulle gå över. 
Men sedan hörde jag rektorn på högtalarna : Borttappade 
kalsonger på kalsongerna står det Gregory Junior Heffley. Jag blev 
stek röd och såg ut som en tomat på ansiktet. Jag sprang ut och 
hämta mina kalsonger hos rektorn och sprang tillbaka. Men då stod 
William Bond och sa högt. Greg kan inte sätta på sig kalsonger och 
alla skrattade utan Percy och Olivia. Så jag stack från skolan och 
hem.



OKTOBER 
22/10-2018 
 
Hej igen, 
Nu ska jag berätta om hur jag bor och lite kort om bostaden och 
dem som bor med mig till och med det läskiga rummet. Kanske 
har ni också det rummet som de “läskiga rummet”.   
Adressen  
C2 Bedford Way nära min vän Percy Jackson. Inne i mitt hus precis 
vid hallen finns det en vas som min lillebror har gjort. 
 
Vi som bor här 
Ja,  
Nu ska jag berätta om vilka som bor i vårt hus. Först så bor min 
pappa och mamma i “deras” hus men så har jag också en lillebror 
som heter Manny och en storebror som heter Rodrick.  
 



Farligaste platsen 
Den farligaste platsen är min storebrors rum. För att det är så 
mycket tuggummi i hans rum så att man tror att man fastnar i 
det. 
 
Mitt hemliga ställe  
Jag har en liten lucka i mitt rum som jag täcker med mina lådor. 
Om jag gjort något dumt så flyttar jag på lådorna och går ner. 
Det som är roligt är att mina föräldrar inte vet någonting om den 
där luckan. 
 
Området 
Runt om där jag bor är det väldigt instängt för att det är hus 
överallt med lägenheter i. Men det finns också en restaurang. Jag 
vet inte direkt vad den heter alltså restaurangen. Annars inget 
mer. HEJ SVEJS!  
 



20/12-2018 
 
Hola, 
 
Gissa vad som hände när jag utförde mitt uppdrag. Det gick 
suveränt. Först så cyklade jag till affären och köpte en massa gott 
att äta t.e.x kolaremmar. Efter det gav jag allt till William Bond. Det 
kändes inte rätt men jag gjorde det. 
 
Då hände det rektorn gick förbi och anklagade William för att ha 
gett godis till alla jag gav. Percy hade skvallrat. Jag blev väldigt glad 
för att dem inte hade kollat övervakningskamerorna. Förresten så 
hade jag en mask på mig. Typ en sån där man använder när man 
rånar.



NOVEMBER 
23/11-2018 
 
Hallo, 
 
Nu ska jag berätta om min skola alltså berätta mer om den skola 
jag går i. Jo jag bor en bit bort till min skola så jag tar skolbussen 
sedan när man kommer fram så finns det en stor skylt där det står 
Lowther Primary School en stor skola. Första gången gick jag vilse 
och gick in i soprummet. Konstigt att den inte var stängd. Men det 
luktade fruktansvärt illa.  
 
Mina lärare heter Jennie och Anders. Det sämsta ämnet i skolan är 
idrott jag gillar inte att röra på mig. Gillar helst att sitta still för att 
jag jämt sitter still när jag spelar. Det andra sämsta ämnet är 
historian. Jag tycker att det är svårt annars är det spännande. 
 
 
 
 
 
 



Förut när jag var i skolan så spela jag med mina kompisar på 
rasten. Gänget jag hänger med heter “The Hacker Team” Vi spela 
lite Fortnite och Roblox. Men när jag var på väg in till klassrummet 
så kalsong rykte William Bond mig. Så vi började Bråka han slog 
mig rakt på kinden och knockade mig ner. Men jag gav inte upp 
och sparka han mellan bena. Han fick så ont så han skrek Idiot!. 
Han och jag blev avstängda i en vecka från skolan.  
 
När jag kom hem fick jag spelförbud IGEN!. Den här gången fick 
jag två månaders spelförbud. Jag började gråta och gick ner till 
mitt hemliga ställe.  



DECEMBER 
4/12-2018 
 
Hello, 
 
Igår så var jag på väg till skolan. Det suger om ni frågar mig. Alltså 
det är tråkigt. Speciellt våra läxor som vi får tills på fredagar.  
 
Om man inte gör dem måste man sitta inne på rasten och göra 
dem. Så ni fattar. Jag har inte gjort läxan. Men sen var jag ju 
framme. Och till sist så ringer det in. Jag kommer in och får Skäll 
men innan det blir rast så håller vi på med NO.  
 
Sen när jag var på väg hem så såg jag Percy Jackson. Han såg 
väldigt misstänksamt på mig. Han kasta ett vikt flygplan av 
papper på mig. Jag undra varför han gjorde det han sa, läs på det. 
Vik upp det sa han jag gjorde det och såg en punktlista. 
 
 
 



Det stod: 
 
Stick till en butik 
Köp godis  
Dela det med alla dina vänner 
Sen går du till William och ger det  
 
Han kommer att få skulden och 
inte du 
 
Hälsningar,  Percy jackson



Men jag fick panik när det hade slutat låta ute och jag 
sprang hem och titta på teve. När mina föräldrar undrade 
var jag varit sa jag att jag gick när fyrverkerierna slutade att 
åka upp mot himlen. Då sa pappa att dem varit på 
restaurang när jag gick hem. Jag blev avundsjuk för att dem 
gick inte till Corny’s restaurang dem gick till ett mer lyxigt 
ställe der hette tydligen The Ledbury in Notting Hill. Jag 
sökte på det i telefonen och det stod att det var den bästa 
restaurangen i hela London. 
 
Men vi reste till Melbourne i Australien. Vi sov på travelodge 
hotel. Och vi gick runt i Melbourne och hade roligt. När 
resan var slut så åkte vi ju såklart hem och där så tog allt 
roligt slut. 



JANUARI 
1/1-2019 
 
Bonjour, 
 
Gissa vad som hände innan jullovet. Jag fick sitta nere vid klassrummet 
och jobba med det jag ville göra. Men inget som är tramsigt. Jag tror att 
dem som ville vara med på det fick sjunga på en scen i vår stora 
musiksal. 
 
Det var det nu ska jag berätta vad jag gjorde på jullovet. Okej det första 
jag gjorde var att jag spela för att mitt straff var över tyckte min 
mamma. Jag var så tacksam och börja genast att spela. Sen efter det så 
gick dagarna och julafton hade kommit. Mina presenter var en Xbox 
one gold och en Nintendo switch. Spelen jag fick var Forza horizon 3 
och 7 till mitt Xbox. Och till mitt Nintendo var mariokart 8 deluxe och 
the legend of Zelda. Förresten julmaten vi åt var väldigt god. Det jag 
gillade mest var laxen med potatis.  
 
Och sen gick dagarna där också. Då blev det ett nytt år och 
fyrverkerierna började låta vid tolv tiden och slutade efter en 
halvtimme. Men samtidigt så träffade jag Percy. Vi gick hem till honom 
och spela i smyg när hans och mina föräldrar och syskon var ute och 
såg på fyrverkerierna. Som tur var märkte det inte att vi hade gått.  



Februari  
12/2 
Guten tag, 
 
Först innan jag berättar vad som hänt idag så undrar jag kan du 
se vad som står? 
 : ħœłª. Men nu fortsätter vi. Igår så skrev jag ett brev till rektorn 
om hacker team. Eftersom dem har mobbat mig enda sen jag 
gick på ettan. Det började med att William Bond kolla på 
hackers och sen så börja han gruppen “hacker team”. Men det 
här skrev jag på brevet:  
 
Till rektorn 
Jag har utsätts för mobbning i den här skolan och vill att det ska 
bli ett stopp på detta. Dem som gör det mot mig är det där 
hacker teamet och jag vill att dem ska bli relegerad från den här 
skolan  
 
MVH: Gregory Junior Heffley. 
 
Det brevet skickar jag imorgon. 
 



FEBRUARI 
12/2-2019 
 
Kon’nichiwa, 
Februari och den dagen jag ska få veta om dem är relegerad 
från skolan alltså hacker team men det får jag veta sen. Nu 
har det gått 8 timmar och det är slut på skolan och hacker 
team är relegerad från skolan. Slipper dem hela livet. Kan gå 
trygg till skolan superskönt.  
 
Nu orkar inte skriva mer hej svejs. Vänta det finns ju en till 
elaking i skolan. Elsa Washington. Ja det här var ju bra hoppas 
jag slipper henne i alla fall.  
 
HEJ DÅ!!!



Mars 
13/3-2019 
 
Tjena, 
 
Idag är det den trettonde fredagen i mars. Tror du på 
skrock. Inte jag för att det låter inte trovärdigt. Tänk dig en 
film vilken som helst med den här dagen. Jo Jason 
Voorhees i filmen friday the thirteenth. Det kom reklam om 
filmen och att den var rolig för tolvåringar. Det stod: 
Köp filmen för halva priset!!!  
 
Okej filmen köpt och inga bekymmer dags och gå in och 
kolla på skräckfilm. Jag köpte den för att jag gillar spelet. 
Vad tror du den handlar om? 
 
 



14/3-2018 
 
Salut, 
Nu är jag sur sen igår, okej jag berättar från början. Du minns 
att jag köpte en film. Elsa kom och ringde på hon sa LÅT MIG 
KOMMA IN!!!. Jag bara stängde dörren och börja kolla. Den var 
riktigt riktigt riktigt läskigt. Det är ingen spoiler här så jag 
berättar inte något. 
 
För det första var det för dem som var arton och att Elsa 
ringde på hela tiden och att filmen var lite för läskig för mig. 
Don’t judge me! Den var bra men inte bättre än spelet för att 
man får fly själv ifrån han.



April 
1/4-2019 
Nǐ hǎo 
 
Uhmmm…just det jo den jag har varit kär i någon. Ok gissa. Det är 
Olivia Gray. Som jag sa i “Galleriet” så skrev jag att hon var snäll 
och omtänksam. Det är det jag gillar med henne men det ända är 
hon kanske hon inte gilla mig. Jag blir så svettig så fort jag tänker 
hon inte gillar mig. 
 
*Ring ring*  
Det ringde tydligen så jag svarade. Det var Olivia. Det var försent 
att stänga av det skulle var dumt. Så jag sa hej och hon sa att hon 
var ensam så hon kunde komma förbi om det var ok. Jag sa nästan 
nej men jag sa ja till slut. Hon kom och fråga om vi kunde kolla på 
film. Jag satt på netflix och hon fick välja. Hon satt på någonting, 
Jag vet inte vad men jag insåg att det var nåt med kärlek. Hon gick 
sakta och sakta närmare mig och jag började bli röd i ansiktet av 
kärlek. Hon la sitt huvud på min vänstra arm. Jag tror hon blev 
trött. Vet ej. 
 
 



Tror jag snart blir trött på grund av filmen. Jag 
frågade om hon ville spela så vi gick till mitt rum och 
spela i timmar. Jag tror det blev klockan tio och hon 
fråga om hon kunde sova över och det var ok så hon 
gick hem och hämta det som behövs. 

Hon kom tillbaka drygt tjugo minuter efter och jag ser 
en resväska med en massa saker i. Jag var en sån 
gentlemen och orka bära upp väskan men jag ska ta ner 
den imorgon igen. Hon och jag spela en lång, lång stund 
innan vi ville sova jag sa god natt hon sa samma sak 
som jag sa och vi låg och försökte somna men det gick 
inte fast vi var trötta så vi gick upp och börja spela igen. 
Gissa vad vi spela. Om du gissa rätt så spela vi först 
roblox och sen super mario smash bros på hennes 
nintendo switch. Jag hade aldrig haft roligare med en 
annan tjej som henne. Sen så gick vi och la oss. Jag på 
sängen hon på madrassen. 



 
 
Men sen efter den här sömnen så ser jag att jag sitter och sover 
framför datorn. Olivia undra hur jag kommit tillbaks på min stol 
framför datorn. Jag sa att jag möjligtvis gick i sömnen.  
 
Efter frukosten frågade hon en fråga. Det var en speciell fråga. 
Hon fråga CHANS! Jag svimmade nästan men sa nja, ok. Och så 
gick det på den träffen. Nu är vi ihop och Percy ihop med 
någon som heter Alice. Jag hade gillat henne innan men inte 
längre när jag är kär i någon annan. Vi ska träffas nästa helg. 
Det var tur att jag inte kan hänga med Percy.  
 
Hej då gå.



MAJ 
31/5-2019 
 
Hej, 
Ja, ja, ja. Nu är det sista kapitlet. Tänk vad 
mycket vi haft. Det börjar med en orolig 
mamma som ringer en ambulans och slutar 
med att jag skriver här i mitt hemliga ställe. 
Nej jag har inte gjort något dumt om ni tror 
det. Jag hänger med Olivia. Gissa vad hon gör. 
Använder telefonen men samtidigt har det 
roligt med mig. Hon tycker jag är tråkig som 
skriver när hon är här men det är sista 
kapitlet.



Jag kan berätta vad jag tänkt göra på sommarlovet. 
Först lära känna Olivia mer och bada så mycket jag 
kan. Liksom varför inte bada. Sen vet ni alla att jag 
kommer att spela. Jag har gjort en lista med viktiga 
saker och oviktiga plus pinsamma saker som hänt i 
det här året.  
 
Tre saker jag inte vill komma ihåg 
1. Att jag tappa kallingarna på skolan. 
2. Att jag bråka med William Bond. 
3. Att jag låtsades vara sjuk. 
 
 
Tre saker jag vill komma ihåg 
1. Att jag fått en underbar flickvän. 
2. Jag fick massa spel i julas. 
3. Sen fick jag också en nintendo switch. 



Tre saker som jag ska komma ihåg i sommar 
1. Hänga med Olivia Gray. 
2. Bada. 
3. Spela. 
 
Det är riktigt tråkigt att jag ska sluta skriva mer i den 
här boken. Men man vet aldrig jag kan faktiskt göra 
mer såna här historier som händer i mitt liv. Jag tänkte 
ju likadant att jag har sommarlov och det är bäst att jag 
också tar en paus som alla andra. Men är du säker att 
det här är slutet av min historia?(P.S jag menar inte att 
jag kommer att dö)





På D-skolan i Oxelösund får alla 
eleverna möjlighet att skriva egna 

böcker. Dessa publiceras på 
bokisonline.se. Alla har något att 
berätta och alla kan bli författare. 

Ett urval av e-böckerna trycks nu av 
Svenskt Skolfoto. Detta är möjligt 

tack vare finansiering av 
Majblomman.


