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Kapitel 1- Galleriet 
Huvudperson: Jag heter Viktoria Persson. Jag är 12 år. Jag fyller år 14 september. 
Jag har två syskon och många kusiner. Jag bor i Oxelösund i frösäng i björkvägen 
13 och min mamma heter Misbah rauf och min pappa heter Rauf nazir. Min mammas 
mamma och pappa de dog när min mamma var 6 år.Min pappas mamma och pappa 
lever fortfarande. 
 
Kompisen:julia är min bästa vän och jag älskar henne. 
 Hon är som en syster för mig och vi kommer va vänner för alltid. 
 
Reserven:mimmi hon är en av min bästa vän också och jag älskar henne också.Hon 
har alltid varit där för mig älskar dig mest av alla.  
 
Antagonisten/ någon elaking:PETRA är den elaka i vår klass hon har svart hår och 
hon har ett gäng som heter PEET. 
 
Idolen:ingen speciell 
 
Gänget: “PEET. 
 
Ordningen: Mimmi hon vill rätta mig 24/7.



kapitel 2 -september 

 

 Fredag den 14-september. 

 

Hej den som läser. Jag började med 

 

 

Hej dagboken! Jag tycker att min mamma inte är riktigt klok ibland. Till 

exempel som idag:: 

 

Jag sa till min bror att jag skulle ha teven. För att han hade haft den hela 

dagen. Sen så hörde mamma oss bråka. Hon sa inget till min bror Men hon sa 

till mig! Jag fick inte använda min mobil på en hel vecka bara för att jag sa att 

jag skulle ha teven.Typiskt mamma!! 



Fredag den 21-september. 

 

I dag så kom en ny elev till vår klass. Hon heter Maja och läraren satte 

henne bredvid mig. Hon är så snäll. Maja har brunt hår och blå ögon. 

Hennes favoritfärger är vit, röd och svart. 

 

Hon var hos mig för ett tag sen och vi pratade om att idag i skolan när jag 

och Maja var så kom Petra fram och började vara elak. Hon tog våra 

väskor och hon kastade sand i mitt och Majas hår.  

 

Jag vågar inte säga till mamma för att då skulle jag få byta skola igen och 

jag vill stanna den här gången. Men vi sa till läraren och hon skulle prata 

med Petra. Men om hon 

ringer hem till mamma vet jag inte? Jag hoppas att hon inte gör de 



kap 3- oktober 

 

1/10 

  

Oh vilken tur hon ringde aldrig hem! ho! 

 

Jag ska berätta mer om vart jag bor i dag. 

 

- Adressen:Jag bor i Björkvägen 13 i Frösäng i en radhus och den är röd 

färgad.  

Vi som bor här: Jag bor med min pappa,mamma och mina 2 bröder.Min 

mamma heter Misbah,pappa heter Rauf. 

 

Samlingspunkten 

Vi brukar samlas i köket och äta tillsammans och ibland så sitter vi i soffan 

och kollar på film. 

-Farligaste platsen: Mina bröders rum det är farligt att va där jag hör ljud 

när jag är där. 

-Mitt hemliga ställe:Mitt hemliga plats är källaren ingen kommer tip dit så 

när jag är sur eller ledsen så går jag dit. 

-Området:Jag har en fotbollsplan nära mig och en mataffär och mina 

grannar är lite stökiga och så har vi 6 lekpark.



Kap:4-November. 

Min skola heter AXA. Den är Svart, Vit och grå.Den har bara en våning.den 

har olika skåp till varje klass.vi har olika klassrum för olika lektioner.vi har 65 

Lärare i skolan och några är bara vikarie en av de heter Emma hon är den bästa 

läraren i hela världen men hon har tagit ledigt i ett helt år hon är i Indien ett 

helt år men hon kommer tillbaka när vi går i 6:an men vi har en till lärare vår 

idrottslärare han heter Fredrik och han är också utomlands i Spanien han 

kommer tillbaka efter jullovet så vi kommer få se honom efter jullovet men de 

två är de bästa lärarna i hela världen och vi har en lärare som är så taskig hon 

är bara taskig mot mig alla andra om de gör något elakt så är hon snäll mot de 

ändå. Men när jag gör något taskigt då ringer hon hem och alltid ska vara i mot 

mig. Jag älskar SO det är det bästa ämnet i hela världen och jag gillar inte NO 

för det är så svårt jag gillar SO för att jag älskar vad har hänt när vi inte fanns 

och NO är svårt för då måste man göra experimenten som är svåra. Idag i 

skolan va det otroligt mycket bråk och vi tipp ville slå varandra men vi fick 

inte.Jag hängde med Julia och Mimmi hela dagen och vi hade lite tjafs men det 

gick över. Petra va för upptagen med sina vänner för att de hade varit taskiga 

mot henne.Va bra det gick i skolan den som är mest elak mot kolla inte ens på 

mig.Jo allt löste sig innan alla gick hem så sa någon att vi ska hålla ihop och inte 

bråka och vara snälla mot varandra.Så alla som hade bråka va snälla och sa 

förlåt och så var allt bra hela dagen. 



Kap:5 December. 

 

11 december. 

Hej!  

Igår så startade jag min dator och då kommer det upp att jag har 

fått en mejl från någon när jag öppnar det så står det så:  

 

Hej! 

Jag ger dig en uppdrag gör så här: 

du behöver: 

 

 mjölkchoklad  

mjölk 

spis 

bröd  

vatten 

så du ska göra en egen bröd smör som har choklad på så lycka till! 

MVH. Alex. 



  10- december 

 men jag skulle hämta pengar  och sen skulle  jag till en mataffär  

Jag  gjorde uppdraget och den va enkel och jag klarade det den blev 

jättegod och mina  vänner fick smaka den och de älskade den tack var 

det Alex och han fick också smaka han skrev den för han va sugen på 

det och han visste att  jag skulle göra det.Men jag fick mycket själ 

och min lärare va inte så glad heller och man får ju inte ljuga men jag 

ljög att jag skulle hem och hämta mina   idrottskläder och köpa alla 

sakerna  och sen när jag kom tillbaka så skipa jag lektionen och  

gjorde choklad smöret ja min lärare va inte alls glad att jag gjorde så 

ja hon ringde hem och jag fick utegångsförbud i 3 veckor.   



Kap:6- 6 Januari. 

  Hej! 

Vi har haft jullov och jag ska skriva vad jag har gjort i jullovet. 

 

jag fick många presenter jag fick: 

 

En ny mobil som är en Iphone XR och i färgen svart. 

en macbook pro i färgen rosa guld. 

Mycket smink. 

Nya parfymer.  

Nya kläder. 

ny klocka. 

Jul matten va så god vi hade julbord det va köttbullar och mycket mer.Det va 

så många goda saker och vi hade så kul.Jullovet gick så bra vi va i olika stad 

varje dag.vi reste ingen stans.jag kunde inte leka med vänner på jul för vi va i 

olika stad varje dag.Jag tyckte att det va det bästa lovet i hela världen. 



Kap 7-Februari 

 

13/2  

Hej! 

Idag i skolan så va Petra och hennes gäng som heter PEET. Mer elaka 

en vad det brukar vara.Jo men det gjorde så att jag ramla i korridoren 

och jag fick mycket själ från läraren för att de tvinga mig och skrika och 

det tvinga mig och slå någon och jag tycker att det är för mycket nu och 

de går för långt nu så jag tänker skriva ett brev till rektorn och de inte 

funkar så ska jag skriva till tidningen.Så här skrev jag i brevet: 

 

 HEJ REKTORN! 

I 5:an är det en tjej som heter Petra och hon har 4 personer till i sitt 

gäng och de heter Ben,Alex,Petra,Bella,Hampus. 

Men Ben är inte elak han är bara snäll och hjälper mig och brukar oftast 

säga till de men de blir bara surar på honom och han blev lite ledsen han 

också men Ben har inte gjort något mot mig. men de andra andra är så 

elaka och slår mig.Jag vill att du stämmer de för de är inte vanlig elak de 

är som mobbare.



Kap:7 13 -Februari 

 

Jag fick bra resultat rektorn ringde hem till de och deras föräldrar 

va inte så glada och de va inte nöjda med vad de hade gjort och de va 

avstängda i en hel vecka och när de kom tillbaka så va de rädda från 

mig men vi pratade och hon lyssna men de brydde inte sig de ville 

bara ge tillbaka på något sätt jag kände att det jög.



Kap:8 mars  

 

!3 mars  

 

Hej! 

Igår när jag va på väg hem så såg jag en tidning på marken  med en 

sida öppen och när jag såg på sidan så läser jag att det stod att om 

man köper 6 smink produkter så får man 5 till produkter  som 

kommer va grattis så jag tar bladet och tar med den hem.Jag visar 

det till mamma hon sa att jag får köpa det och hon sa att hon skulle 

också köpa det mamma och jag gick till affären och köpte sminket vi 

va så nöjda med produkterna och vi köpte där varje gång  och vi fick 

inte rea varje gång  vi köpte där men det va värkte de. 



18 mars 

 

Vi använde sminket i en hel vecka och de va inte så bra som vi sa 

den funka bra i ett par dagar men inte i ett par veckor. Jag hade 

sminket i skolan en gång den börja bli dålig och den gjorde så att 

jag fick röd hud. Så PEET va elaka igen och de va inte så snälla 

mot mig. De kasta smutsigt vatten på mig och de bara sa att jag 

inte hade ett bar hud och de va så taskiga och sen efter skolan så 

hände. 



Kap:9 April 

 

10 April. 

 

Hej! 

 Nu ska jag säga vad som hände igår. 

 

Så här är det min idol hade en tävling att den som har rätt svar på 

hennes frågor får en chans att få träffa henne och igår så kom 

Ariana Grande hem till mig och sa att jag vann och jag ska få leva 

hennes liv i 24 timmar och hon hade bokat ett hotellrum och vi hade 

så kul.Det kände så bra min stora dröm blev sann och det va så 

roligt att se hur Ariana Grande lever sitt liv och vi ska ses igen om 

några veckor och när jag hade levt hennes liv i 24 timmar så fick jag 

gå hem i hennes favoritte bil  

och det va så kul. 



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.


