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Kapitel 1- Galleriet 
Huvudperson: Percy Jackson Veliz har svart 
hår och gillar pop. Han bor i Oxelösund. 
Han är 11 år. 
Kompisen: Victoria, Greg/Gregory är mina 
bästa vänner jag och Greg har känt 
varandra sen förskoleklassen. 
Reserven: Jimmi Cup Head snäll som f#n!!!!! 
Han bor i oxelösund och är 11 år. 
Antagonisten/ någon elaking: Alex han är 
känd som BlackHole för att han är elak som 
ett svart hål. 
Idolen:Michael Jackson han är min farfars 
Barn. 
Gänget: Alex, Bob och Blob. Blob är fet. 
Ordningen: Paula Veliz min mamma. Hon är 
42 år och bor i oxelösund.

Dagboken kapitel 2 September 
4 september 
Hej dagboken  jag heter Percy Jackson och jag 
bor i Oxelösund. Jag går på D-skolan och idag 
är det måndag. När jag gick till skolan och 
träffade mina vänner Greg och Veronica. 
Skolan är stor och full med barn. Jag började 
med dagboken för att jag började få hemlisar 
och jag tyckte det va roligt men punkt slut. 
Jag sa hejdå till mamma och gick till skolan 
på vägen så träffade jag Veronica.  
-Percy ska vi leka? idag sa Veronica 
-Jag vet inte kanske,sa jag 
-ok nu är vi framme! sa Veronica 
-ok!sa jag 
Jag sprang upp från trappan för lektionen 
började . 
Jag såg att vi har fått en ny elev Jimmi Cup 
Head.  
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5 september 
Jag sprang upp till klassen med Veronica, 
jag och hon gick upp. 
 När jag va uppe så såg jag att fröken är 
på telefonen säkert för Greg fejkade att 
han va sjuk. Men jag satte mig vid Jimmi 
cup head men mina vänner blev 
avundsjuka för att jag inte sitter med 
dom alla vill va min vän. Men Alex han 
var arg han ville att jag skulle bort så en 
dag på lunchen så kastade han chocklad 
på mig och då började alla skratta. Jag 
blev arg och knuffade Alex så att han 
ramla ner och slog i huvudet och då blev 
det tyst. Jag sprang bort från skolan och 
hem till mamma pappa, mormor och 
morfar. 
 

Kapitel 3 Oktober 
19/10 
Hej dagboken idag ska jag berätta om hur 
jag bor och hur mitt hus ser ut.  
Adressen  
 Jag bor på Nytorgsgatan 16. Mitt hus är 
brunt och orange taket är brunt och 
vägarna är 
orangea. I huset har vi 4 rum. Ett rum har 
vi 3 sängar där sover jag min bror och min 
bonusbror vårt kök är stort och vårt 
vardagsrum är stort vi har en tv och soffa. 
Vi som bor här 
Mamma, bonuspappa, bror, syster, 
bonusbror, bonuspappas bror och jag.  
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Samlingspunkten 
 Jag och min familj träffas mest vid 
middagen och i vardagsrummet. 
Farligaste platserna 
Källaren och vinden. Det farligaste 
platsen är vinden. Det finns många 
spindlar och det sägs att det spökar där 
uppe.  
Mitt hemliga ställe 
Mitt hemliga ställe är snickarboden där 
brukar jag gå när jag är arg eller ledsen. 
Jag brukar göra svärd av trä och leka med 
Jimmi CupHead. 
Området 
I vårt området så finns det många 
lägenheter. Jag har en bästa vän i det här 
området Filip. Men han är i stockholm 
han är på gröna lund. Han ska åka viking 
line med sin familj och sina släkter. 
 

Dagboken kapitel 4 
               November 
                 13/11-2018 
Hej dagboken min skola är röd och gul och 
vit. Taket är rött min lärare heter Jennie 
sjöström hon är jättesnäll. Mina favorit 
ämnen är Matte, svenska, engelska och so. 
Jag tycker att No och idrott är svårt och bild 
är jobbigt. Jag hänger med Veronica och 
Gregory dom är mina bästa vänner. Min 
skoldag är så här jag spelar fotboll och leker 
skjutspel. Alex mobbar yngre personer och 
tar deras pengar. 
 
 En gång så slog han mig och sa åt mig att ge 
han mina pengar. Då sa jag nej och slog 
honom på käften och på näsan så han börja 
blöda sen kom fröken. Hon sa åt mig och 
Alex att stanna här sen ringde hon min och 
Alex mammor. Sen va vi tvungna att säga 
förlåt.  
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Kap 5 - December  
10 dec 
Hej dagboken i fredags fick jag ett brev 
och det stod:  
 
Hej Percy idag har jag ett uppdrag till 
dig. Här är sakerna du behöver 
 
*Köp korv och bröd från ica 
*Hämta en grill och gå till skolan 
*Tända eld i grillen 
*Laga korv i skolan  
 
Från Greggory junior Heffley.  
 
 
 

13 dec 
Hej dagboken! Idag har jag gjort mitt 
uppdrag.  
 
 Så här gick det jag va i skolan jag sa till 
min lärare att jag hade glömt något 
hemma. Men istället gick jag till ica och 
köpte bröd och korv och en nocco såklart. 
Sen gick jag hem och hämta grillen. Sedan 
gick jag till skolan och när jag va i skolan. 
Så började jag grilla mina kompisar blev 
glada. Fast sen råkade jag tända eld på 
gräset då blev mina vänner rädda men jag 
släckte elden. Men rektorn han blev arg 
han kasta ut mig från skolan i 2 veckor 
mamma blev arg på mig. Så där gick det 
Dagboken.
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  Dagboken kap 6 Januari  
           januari den 15  
Hej dagboken! 
 
Idag ska jag berätta om mitt jullov vad 
jag fick och vem jag lekte med och hur 
jag kände. Jag fick en data och pengar i 
present och julmaten va så god det va 
kött potatis mmm. Jag var jätteglad tills 
Alex kom! Alex bror är bästa vän med 
min bror jag va så arg men inget hände 
Alex va Snäll! Jag va så förvånad men 
när vi va i skolan så va han som vanligt 
en mobbare.  
 
Jag lekte med Gregory han va så snäll 
och clumsy. 
 

Men vi träffa Bob och Blob i parken och 
dom sa åt oss att ge dom våra pengar 
men vi sa nej och då slog dom Greg. Jag 
blev arg sen knocka jag dom båda dom 
börja blöda och sprang iväg. Jag visste 
att Alex hade skickat dom. Jag och Greg 
gick hem och spela fortnite vi fick 21 
vinster vi va bra på fortnite. Det va 
jätteroligt jag va glad för att Greg 
sovde över vi gick och la oss runt 11 
tiden. På morgonen så skulle vi äta 
frukost men vi blev förvånade för att 
ingen va hemma bara jag och Greg. 
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Vi gick runt hela huset överallt men vi 
hittade ingen tills. Jag öppnade vinden 
mamma satt och tog ut saker från 
olika kartonger. Mamma hittade en 
sak som har varit borta i år min gamla 
nintendo jag hade flera tusen spel till 
den men jag spela typ bara med min 
data nu. Men det va jätte roligt att 
kunna spela på din egen jag va glad. 
Men jag hade jätteroligt på mitt jullov. 
 
Så där gick det Dagboken!  
 

Kapitel 7 - Februari 
13/2 
Hej Dagboken !  
 
Idag så ska jag berätta hur gänget i min 
skola gör mitt liv surt. Dom mobbar mig 
nästan hela tiden dom kastar min väska 
upp och ner. Jag blir alltid arg men hur 
mycket jag än kämpar så förlorar jag 
kanske för dom är 3….. Dom slår mig och 
snor mina pengar en gång så slog dom mig 
och tog min väska och kasta den i sjön. Jag 
ska skriva ett brev till rektorn för jag har 
fått nog. 
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Hej kära rektorn jag har något dåligt att 
berätta jag trivs inte i skolan. 
 
För det första så trivs jag inte 
För att dom mobbar mig och slår mig och 
kastar mina saker i sjön. 
 
För det andra så trivs jag inte. 
 Därför att dom tar mina pengar och köper 
godis och skrattar åt mig när jag säger 
sluta. 
 
För det tredje så trivs jag inte. 
Därför att dom säger att jag ska gå och dö 
och säger att min mamma är en hora. 
 
Hoppas att du ser det här Kära rektor. 
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

 
15/2 
Hej dagboken ��! 
 
Idag så fick jag jag ett brev från min 
rektor så här stod det. 
 
Hej percy jackson jag är ledsen om du 
inte trivs i skolan jag ska ta ett snack 
med Bob, Blob och Alex.
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   Kapitel 8 Mars  
     Mars den 13 
Hej dagboken! 
 
 Idag så va jag påväg hem till min 
kompis Greg sen fick jag syn på den här 
reklamen som det stod: Köp det här tv 
spelet inget bug det bästa av dom 
bästa!. 
Jag blev så spänd på att köpa det jag 
sprang till tv affären och tog det första 
spelet jag såg och köpte det. Det 
kostade 299.90 kr Jag ville bara springa 
hem och spela spelet att jag glömde 
Greg. 
 
 
 

Mars den 14 
Hej dagboken! 
 
Idag ska jag berätta om spelet jag köpte 
den blev en katastrof spelet sög den 
bugade hela tiden så jag sa till mamma 
om jag kunde gå och lämna spelet 
tillbaka för pengarna mamma 
sa ok jag tog spelet och gick till affären 
men sen när jag är så nära till affären så 
ser jag gänget dom står och tittar på mig. 
Som vargar som är hungriga på att 
mobba mig Alex kommer fram till mig 
och börjar prata skit om mig till slut så 
slår jag honom och då blir han arg och 
tittar på mig Bob och Blob kommer och 
tittar på mig också. Som 3 vargar redo 
att döda.



   Kapitel 8 Mars  
     Mars den 13 
Hej dagboken! 
 
 Idag så va jag påväg hem till min 
kompis Greg sen fick jag syn på den här 
reklamen som det stod: Köp det här tv 
spelet inget bug det bästa av dom 
bästa!. 
Jag blev så spänd på att köpa det jag 
sprang till tv affären och tog det första 
spelet jag såg och köpte det. Det 
kostade 299.90 kr Jag ville bara springa 
hem och spela spelet att jag glömde 
Greg. 
 
 
 

Mars den 14 
Hej dagboken! 
 
Idag ska jag berätta om spelet jag köpte 
den blev en katastrof spelet sög den 
bugade hela tiden så jag sa till mamma 
om jag kunde gå och lämna spelet 
tillbaka för pengarna mamma 
sa ok jag tog spelet och gick till affären 
men sen när jag är så nära till affären så 
ser jag gänget dom står och tittar på mig. 
Som vargar som är hungriga på att 
mobba mig Alex kommer fram till mig 
och börjar prata skit om mig till slut så 
slår jag honom och då blir han arg och 
tittar på mig Bob och Blob kommer och 
tittar på mig också. Som 3 vargar redo 
att döda.



  Kapitel 9 April  
April den ¼ 
Hej dagboken! 
 
Idag så hände det bästa i hela mitt liv, 
Alice kom hem till om du inte vet vem 
hon är så är hon den finaste och snällaste 
tjejen jag vet. Jag gillar henne 
jättemycket men hon vet inte det. Bara 
Greg och Victoria vet. Men jag vet att 
Greg gillar henne också men nog med det 
så här gick det. 
 
 
#Ring Ring# Jag gick till dörren och 
öppnade den där ute va Alice hon sa: 
-Hej Percy vill du hänga!? 
-Va j-j-ja såklart kom in! 
-Tack. 
Hon steg in i mitt hus och tog av sina skor 
och jacka. 
-Ska vi gå till mitt rum eller vart? Sa jag 
-Vi kan väl titta på en film en kärleksfilm! 
Sa hon 
-Ok! sa jag 

Vi gick till vardagsrummet och satt oss 
på soffan efter en timme så låg hon på 
min axel. 
Efter filmen gick vi till mitt rum och 
spelade fortnite sen pussade hon mig 
och sen gick hon hem. Hon frågade 
chans på mig och jag sa ja. Vi blev ihop 
och kära i varandra vi började hänga 
mer och vi började gå ut med varandra 
och hon var nästan alltid med mig på 
skolan men mitt ex blev avundsjuk.  
 
Så gick det dagboken!   
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Kap 10 Maj 
Maj den 13 
Hej dagboken! 
 
Idag ska jag säga åt Alex att sluta mobba 
mig jag ska stå upp för mig själv. När jag 
är på väg till skolan så fick jag syn på min 
tjej Alice vi är fortfarande tillsammans 
och jag gillar henne hon gillar mig så ni 
vet det har gått jättebra för oss. Men nu 
ska jag berätta hur det gick med Alex han 
stod bakom skolan med Bob för Blob var 
sjuk. Jag gick fram mot Alex och jag sa 
-Hej Alex! 
-Vad tönt! 
-Kan inte vi bara sluta bråka varför hatar 
du mig? 
-För du tror du är bäst och coolaste i 
världen! 
-Förlåt men vi kan väl bli vänner eller? 
-Ok Percy vi tar fred  
Vi skakade hand med varandra* 
-Ok men då ses vi sen då Alex! 
Ok hejdå Percy! 

Så nu var jag och Alex inte osams med 
varandra längre men nu är det bara det 
här spelet jag köpte spelet som buggade 
och allt jag ska skicka ett brev till dom. 
Det här skrev jag till dom:
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Hej kära spelbolag jag har nyheter till er. 
Ert nya spel har buggat och allt för mig. Ni 
borde fixa era spel så att ingen slösar 
pengar för ett buggat spel. Fixa era spel 
så dom kan bli bra och bättre och bästa 
spelet i hela världen så snälla fixa era 
spel. 
 
Percy Jackson 
 
Nästa dag så fick jag ett brev från 
spelbolaget som säger: 
 
Hej Percy Jackson vi är ledsna för vad som 
hände med spelet tack för att du skrev till 
oss vi ska försöka förbättra det tack för 
att du skrev. Just det du har också fått rea 
till vår butik för att du är snäll och skriver 
om något är fel vi ska fixa det och göra ett 
spel till dig som funkar. 
  
Albert Svensson från Spelbolaget! 
 

 
Det här vill jag komma ihåg: 
Att jag blev ihop med ALice. 
Jag lagade korv till alla i min klass. 
Jag fått rea på ett spelbolag. 
Det här vill jag inte komma ihåg. 
Jag förlora mot Alice på fortnite på 
playground. 
Jag fick ett dåligt spel. 
Jag blev mobbad av Alex. 
Saker jag ska komma ihåg att göra.



Hej kära spelbolag jag har nyheter till er. 
Ert nya spel har buggat och allt för mig. Ni 
borde fixa era spel så att ingen slösar 
pengar för ett buggat spel. Fixa era spel 
så dom kan bli bra och bättre och bästa 
spelet i hela världen så snälla fixa era 
spel. 
 
Percy Jackson 
 
Nästa dag så fick jag ett brev från 
spelbolaget som säger: 
 
Hej Percy Jackson vi är ledsna för vad som 
hände med spelet tack för att du skrev till 
oss vi ska försöka förbättra det tack för 
att du skrev. Just det du har också fått rea 
till vår butik för att du är snäll och skriver 
om något är fel vi ska fixa det och göra ett 
spel till dig som funkar. 
  
Albert Svensson från Spelbolaget! 
 

 
Det här vill jag komma ihåg: 
Att jag blev ihop med ALice. 
Jag lagade korv till alla i min klass. 
Jag fått rea på ett spelbolag. 
Det här vill jag inte komma ihåg. 
Jag förlora mot Alice på fortnite på 
playground. 
Jag fick ett dåligt spel. 
Jag blev mobbad av Alex. 
Saker jag ska komma ihåg att göra.



Hänga med Alice mer. 
Bada mer på sommaren. 
Lära känna Alice mer. 
 
 
 
Hejdå Dagboken men det här är inte 
det sista du ser av mig! 



Hänga med Alice mer. 
Bada mer på sommaren. 
Lära känna Alice mer. 
 
 
 
Hejdå Dagboken men det här är inte 
det sista du ser av mig! 



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.


