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Kapitel 1- Galleriet 
 
Huvudperson: Alex,10 år, brunt hår 
bruna ögon blå tröja gråa 
mjukisbyxor och svarta skor, han 
älskar att spela fotboll och att 
spela fortnite, bor i nyköping, Alex 
hatar att träna och att idrotta. 
Kompisen: Izak, 10 år, blont hår 
blåa ögon grå tröja och blåa jeans 
och blåa skor, han älskar att spela 
fortnite, och hatar när han förlorar 
Reserven: Oskar 
Antagonisten/ någon elaking: Tony 
Idolen: XXXTentacion 
Gänget:aio(Alex,Izac,Oskar) 
Ordningen: Nicklas går i min klass 
och ska alltid hålla reda på allt.

Kapitel-2 september 
7 september 2018 
 
 
Hej mina Belivers. Jag heter 
Benjamin.  
Om ni inte vet så är min mamma 
inte klok hon lät mig inte spela 
dator för att jag gick på toa i 
lektionen. 
 
Jag vet egentligen inte varför jag 
började med en dagbok. Jag bara 
kände för det.  
 
Den dagboken jag använder är typ 
lite hemsökt för att jag hittade den 
i källaren.
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21 september 2018 
 
För två veckor sen så var det den 
första dagen i skolan.  
Men det va inte som vanligt.  
När jag gick in i klassrummet så 
märkte jag att alla stirrade på mig. 
Tony märkte att jag hade tagit ett 
par byxor som hade ett superstort 
hål i byxorna.  
 
Så alla började skratta och sen så 
sprang jag hem och bytte byxor 
innan mamma skulle märka att jag 
tagit fel byxor.  
Nästa dag var allt som vanligt. Det 
enda som var ovanligt var att vi 
hade en ny lärare som heter 
Alexandra.  
Hon är från Stockholm och är 
supersnäll.  

Kapitel - 3 Oktober 
 
2 Oktober 2018 
 
Hej mina belivers!. Nu ska jag 
berätta var jag bor. Så om ni inte 
visste bor jag i Nyköping i ett 
höghus  
 
Adressen: 
Jag bor på hallströmsgatan 53 i 
Nyköping. I Nyköping bor det 
ungefär 56000 personer. Vi har nu 
bott i Nyköping i två år. 
 
Vi som bor här: 
Jag bor med min mamma och med 
min syster. På lördagar jobbar min 
mamma till klockan fem och min 
syster brukar vara på biblioteket. 
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Samlingspunkten: 
 Vi brukar oftas samlas i 
vardagsrummet på fredagar för 
att se på en film. Eller i köket för 
att ha ett familje möte. 
 
 
Den farligaste platsen: 
 
Den farligaste platsen i vårt hus är 
nog vinden för där kan det finnas 
spikar och massa andra vassa 
saker. 
 
Mitt hemliga ställe: 
 
Ibland när jag är arg eller är 
ledsen så gömmer jag mig i ett 
gästrum som jag har gjort en koja 
i. 
 

Området: 
  
 
Mina grannar ser jag inte så ofta 
men när jag ser dom så är det som 
om de är spöken.  
Några meter bort så finns det en 
affär med en fotbollsplan där jag 
och mina kompisar brukar leka. 
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Kapitel 4-November 
9/11/18 
 
Hej mina Belivers! Jag går i en skola 
som heter Hallströmskolan och har 
ett rött tak och vita väggar. I min 
klass har jag två lärare en som 
heter Johanna och en som heter 
Fredrik. Fredrik är våran 
idrottslärare och mattelärare.  
 
Johanna har de resterande 
ämnena. Just nu är mina 
favoritämnen är Matte,Bild och NO. 
Idag va det nog den roligaste 
skoldagen någonsin vi tittade på 
film och fick Pizza till lunch annars 
har det varit  som vanligt. Jag har 
också lekt med en kompis som 
heter.  
 

Izak Men medans vi lekte med 
Oskar så kom Tony och började 
kasta bort våra väskor och kaxade 
men då så slog jag honom på näsan 
så han började blöda.  
Sen så stack han därifrån. I slutet 
av dagen så kom Tony och en lärare 
till mig och han skulle säga förlåt 
till mig och jag skulle säga förlåt till 
Tony också.  
Sen så slutade vi och jag gick hem 
som vanligt.
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Kapitel 5 - December 
 
10 December 
 
 
Hej mina belivers! I måndags så 
fick jag ett e-mail från en kille i 
min klass som heter Derp 
mcgraygor.  
 
Där det stod det :att jag skulle 
grilla korv åt hela skolan. Och att 
jag hade tid tills på lördag. 
 
· en grill 
· grillkorv 
· tändare 
· kol 
· tändvätska

14 December 
 
 
Hej mina belivers! igår så klarade 
jag mitt uppdrag allt gick som 
planerat jag gick till ica fixade mina 
grejer som jag behövde.  
 
Sen gick jag till skolan och började 
grilla. allt hade gått så bra att jag 
nästan glömde bort min telefon.  
 
Det hade varit så roligt att grilla för 
att jag aldrig hade grillat förut. 
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Kapitel 6 - Januari 
 
9 Januari 
 
Hej mina belivers! Mitt jullov var 
hemskt. Mamma fick åka till 
lasarettet så det blev inga 
presenter det här året.  
Så jag behövde följa med henne 
och bara sitta och titta i tre 
timmar. Och vårt julpyssel gick 
sönder.  
Jag och Izac tänkte leka men han 
blev sjuk.Så vi kunde inte leka tills 
på onsdag.  
Hemma började det lukta som om 
någon hade grillat inomhus och 
sen märkte vi att vi hade glömt 
stänga av ugnen. 
 

När det blev nyår så sköt vi raketer 
men en av de träffade min cykel.  
Så vi behövde fixa en ny så jag 
kunde åka till ica och handla för jag 
behövde handla för vi skulle titta 
på en film så jag köpte godis och 
snacks och sen så cyklade jag hem 
och såg på en film som handlade 
om en fattig pojke som blir rik.  
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Kapitel 7-fabruari 
 
11/2-18 
 
Hej mina belivers! idag så 
förstörde några i min klass min 
jacka men det var inte bara vem 
som helst utan Tony, Johan och 
Tim.  
Det har retat mig länge men det 
här var det värsta jag har haft nog 
jag orkar inte mer det här måste 
få ett slut.  
 

Hej rektorn! 
 
För det första förstör Tony,Johan 
och Tim  mina saker. 
 
För det andra så låter de mig inte 
vara ifred utan följer efter mig hela 
tiden. 
 
För det tredje så skriver de i mina 
läxor och gör så jag får fel på 
läxorna. 
 

14 15
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gg

Därför anser jag att de ska få 
åka till en mindre grupp som är 
långt bort ifrån mig. 
Vänliga hälsningar Alex från 
klass 5A 
 
 
Fredag den 16 Februari 
 
Hej mina belivers! Några dagar 
efter jag skickade mitt brev så 
hade rektorn pratat med 
Tony,Johan och Tim. Nästa dag 
så såg jag inte Tony,Johan eller 
Tim utan rektorn hade skickat 
dem till en mindre grupp exakt 
som jag ville. 

 Kapitel 8: Mars 
11 mars 2019 
 
 
Hej mina belivers!  Idag så tittade 
jag På tv. Men i reklamen så kom 
det en reklam som mina ögon 
fastnade på. Det var ett nytt spel 
som har kommit ut. 
 I beskrivningen så står det: 
Välkommen till en helt ny värld. 
Minecraft. Minecraft är en stor 
värld som är gjord av block när du 
börjar så kommer då vara steve 
men om du vill köpa så kan du va 
vem du vill!  
Jag köpte det med mina sista 
veckopengar men det var värt för 
jag har velat ha det ett tag nu. 
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18 mars 2019 
 
Nu har dagen kommit när jag 
ska få mitt spel.  
Men när jag har fått det så ser 
jag att det är tomt de har ljugit!  
Efter det hände så tittade jag i 
våra övervakningskameror i 
kamerorna så visar det att det 
att Tony hade tagit spelet.  
Nästa dag så ser jag Tony med 
spelet i sin hand. 
 

Kapitel 9: April 
 
14 April 2019 
 
Hej mina belivers! Igår var det 
bästa dagen i mitt liv för 
Xxxtentacion var hemma hos mig. 
Han var vid en tankstation så när 
jag såg han så gick jag bara fram 
och frågade om jag kunde ta en 
bild. Han sa jag och vi tog en bild. 
Sen så frågade jag honom om han 
kanske skulle kunna komma hem 
till oss idag och han accepterade 
det. Det var det bästa som har hänt 
mig. Jag är så glad. Efter vi hade 
träffats igen så behövde han gå så 
jag sa hejdå och han sa hejdå. 
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Kapitel 10: Maj 
 
15 maj 
 
Nu är det bara en månad tills 
det är sommarlov. Just nu sitter 
jag i min koja för att jag vill 
känna mig ensam. Efter jag hade 
varit med Xxxtentacion så åkte 
han tillbaka hem och gjorde ett 
nytt album. I år så gjorde jag en 
lista om saker som har hänt 
genom året. 
 

ÅRSLISTAN 
 
Tre saker jag inte vill komma ihåg: 
När jag gick in i klassrummet med 
ett hål i mina byxor, När jag 
fastnade i en hiss och när jag 
nästan brände upp skolan 
 
 
Tre saker jag vill komma ihåg: När 
xxxtentacion var hemma hos mig, 
När jag vann ett par nya skor, När 
jag åkte till USA 
 
 
Tre saker jag måste komma ihåg 
att göra i sommar: Köpa nya 
kläder, Gå till en idrottsturnering 
och gå på en ny restaurang. 
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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.


