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- Olivia vakna! Du kommer för sent till 
skolan, ropade mamma. 
- Ja jag kommer. Olivia tog på sig sina kläder 
och åt frukosten snabbt. När hon var klar 
med allt och står vid dörren ropar hon  
- Mamma glöm inte att köpa en docka till 
mig idag. Det ska vara en clown docka, inget 
annat.

- Ja Olivia det glömmer jag inte. Jag kommer 
köpa den efter jobbet så jag kanske blir 
försenad hem idag.  
-Glöm inte att ta med dig din nyckeln sa 
hennes mamma. 
- Okej, sa Olivia, hejdå! Olivia sprang till 
skolan för att om fem minuter kommer det 
ringa in. Hon springer väldigt snabbt. När 
hon kom fram så var hon inte försenad. Det 
är en minut kvar tills det ringer in. Olivia 
träffar sina vänner: Maja och Lova.

Olivia berättar om dockan som hennes 
mamma ska köpa. Lova och Maja blev 
förvånade  
- Va kul! sa lova. 
- Vill ni komma hem till mig och se min nya 
clowndocka, sa Olivia. 
Maja och Lova ler mot Olivia och då säger 
Maja: 
- Gärna imorgon klockan fyra, blir det bra? 
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- Ja den tiden passar mig också! Sa Lova. 
- Okej då ses vi imorgon klockan fyra, sa 
Olivia och log. 
Olivia slutade skolan och gick direkt hem. 
Hon är taggad att se sin nya clowndocka. 
När hon kommer fram sätter hon sig på 
soffan och väntar hennes mamma. Det har 
bara gått fem minuter sedan hon har 
kommit hem och då knackar någon på 
dörren. Det kan inte vara mamma hon kan 
inte komma så snabbt. Det knackar flera 
gånger och Olivia tänker att om det  
 

var mamma så skulle hon öppna dörren 
med sin egen nyckel. 
 
 Olivia tänker vem det är som knackar? Nu 
blir det tystare men ändå så knackar det 
flera gånger till.  
 
Olivia ställer sig bakom dörren och säger: 
vem är det? Då säger en röst……… 
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Kapitel 2

-Öppna!  
Det liknar mammas röst tänker Olivia. En 
röst ropar flera gånger: ÖPPNAAAA! Olivia 
vet inte vad hon ska göra. Hon tänker flera 
minuter och det knackar ännu fler gånger. 
Till sist frågar hon,  
- Vem är du? Då säger en röst: Öppna, va 
inte rädd. Jag är din mamma. Olivia blev 
förvånad och öppnade dörren så snabbt 
hon kunde. hennes mamma går in och 
säger,  
- Olivia varför öppnade du inte dörren?  
- Jag trodde att du skulle komma sent, sa 
Olivia.  
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- Jag glömde att ta med mig nyckeln idag. 
Olivia tar med sig sin nya clown docka och 
går till sitt rum, stänger dörren och sätter 
sig på sängen. Med clowndocka så låg det 
med 3 byxor som hade olika färger grön,vit 
och röd och 3 tröjor som hade också olika 
färger orange, brun och svart. Olivia gillade 
inte dem kläderna som clownen hade på sig 
så hon tog av clownens tröja och byxorna.

Clownens kropp var helt blod. 
 
Olivias händer blev helt blod Olivia tar en 
servett torkar bort blodet och  
 
knäpper fast tröja och byxorna.

- Nej idag slutade jag tidigt, sa hennes 
mamma. Olivia skyndar sig att öppna 
påsen. Hennes mamma har faktiskt köpt en 
riktigt fin clown docka exakt som Olivia ville 
ha och den var riktigt läskig.  
 
Olivia tänkte att denna clownen var både fin 
och läskigt. Olivia frågar hennes mamma 
om varför hon knackar på dörren istället för 
att öppna på sin egen nyckel.
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Hon kastar den på golvet och sätter sig 
bredvid nyckeln och tänker.Olivia känner sig 
så nyfiken att veta det hemliga med nyckeln 
och massor av olika saker. Till sist ropar 
hennes mamma, 
 
- Har du sett min nyckel?  
- Vilken nyckel? säger Olivia. 
- Den som tillhör gamla rummet, sa 
mamman.

- Just det men nej tyvärr tyvärr har jag inte 
sett den, sa Olivia. Olivia tar nyckeln från 
golvet.  
 
Den är inte längre varm utan den känns 
som en vanligt nyckel. Men varför var den 
varm när jag höll i den men inte nu längre.

Olivia blir arg och vill gärna veta det som är 
hemligt med både nyckeln och clownen. Nu 
tänker Olivia på vilken dörr som kan tillhöra 
nyckel. 
 

?

och helt Plötsligt säger clownen, 
- Ta denna nyckeln. Det är för din skull och 
ger Olivia nyckeln. Men så fort hon börjar 
fråga om vad hon ska göra med den, och 
vilken dörr som tillhör nyckeln, så svarar 
clownen inte. Och så fort hon håller i 
nyckeln så är den så varm att den nästan 
kunde bränna hennes hand.
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Det kanske är nyckeln som mamma saknar, 
men hon vet inte hur nyckeln som tillhör 
gamla rummet ser ut. Hon kollar på nyckeln 
och den är helt grönt. Färgen är lite konstigt 
och Olivia blev förvånad för hon har aldrig 
sett en grön nyckel förut. 

Hon tänker om hon ska gå och fråga sin 
mamma om det är den nyckeln som tillhör 
gamla rummet. Gamla rummet är ett rum 
som är gammalt och där ligger alla saker 
som är gamla som jag, mamma och pappa 
hade när vi var små, t.ex. några leksaker jag 
hade. Alltså massa av olika saker. Nu blir 
Olivia trött på att tänka på vad hon ska göra 
och om hon ska berätta för hennes 
mamma.

Kapitel 3

Till sist kommer hon på att hon måste 
berätta det för hennes mamma och vad 
som hände.  
 
Hon kanske kan hjälpa Olivia att hitta 
dörren som tillhör nyckeln. Mamma kanske 
man förklara hur en clown docka kan prata 
som en riktig person.

Nu blir hon så trött att hon att hon nästan 
somnar. Klockan är 21:00 nu och imorgon 
är det skola. Olivia går till sin säng och 
lägger sig. Hon somnar så snabbt hon var 
så trött. 
 
På morgonen vaknar Olivia men hon har 
bara sovit fem timmar. Hon hade en dröm 
om att nyckeln tillhör en speciell dörr och 
den vara försiktig. Det var clown dockan 
som pratade i Olivias dröm och Olivia såg 
att det var också en grön dörr som tillhör 
nyckeln på hennes dröm. 
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Nu ropar hennes mamma om att hon ska 
gå till skolan men Olivia säger nej jag vill 
inte jag har ont i magen. Men det gjorde det 
inte, för hon ljög för att stanna hem och 
lösa problemet med nyckeln. 
Olivia tänker att hon kan försöka fråga 
clownen om hon får fråga sin mamma eller 
om ingen ska verkligen veta.

Nu viskar Olivia 
-Kan jag få berätta det för mamma. 
Då säger clownen på en osäker röst 
-Nej det ska du försöka få veta vad som är 
hemligt med nyckeln tro bara mig det är allt 
för din skull. 
Plötsligt kom hennes mamma in och sa 
-hej älskling jag måste gå till jobbet nu 
klarar du dig själv eller ska jag stanna.

-Nej mamma du kan gå jag klarar mig själv 
sa Olivia. Då går hennes mamma till jobbet 
och Olivia är själv hemma nu.  
 
Olivia går upp från hennes säng och går till 
vardagsrummet och tar med sig nyckeln.

Hon sätter sig på soffan och kollar på 
nyckeln. Plötsligt börjar det knacka på 
fönstret flera gånger och Olivia läger 
nyckeln på bordet. Hon går till fönstret och 
öppnar gardinen. 
 
 Men ser ingen, det är verkligen ingen som 
är där ute. Nu skiter Olivia i det och går och 
sätter sig på soffan så fort hon sätter sig på 
soffan så börjar det knacka på fönstret igen 
flera gånger. Olivia skyndar sig till fönstret 
och öppnar gardinen då ser hon en ……….
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Då såg hon inget och gick tillbaks till soffan 
det fortsätter så en hel timme men Olivia 
bryr sig inte. Men hon är ändå så nyfiken att 
veta vem det är och varför gör denna 
personen så. Då kommer hon på att hon 
också hörde någon som sa att vänta på en 
person…..i hennes dröm. Olivia tänker att 
det kanske var en ledtråd som hon fick.  

 Det kanske också väntar en person och 
kanske denna personen verkligen vill säga 
något om nyckeln och om dörren som jag 
såg i min dröm och massa av andra saker 
som hände med henne. Olivia tänker så 
mycket så till sist kommer hon på att hon 
måste ta på sig och gå ut. Hon går till 
hennes rum och tar på sig jeansbyxor, en 
grå garntröja, jacka och skor.
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 Olivia går ut och sätter sig på gräset hon 
tänkte att om hon  sitter där ute så kanske 
kommer denna person. Olivia har nästan 
suttit där ute en hel timme men nu kommer 
hon ihåg att hon också ska ha någon 
ledtråd till denna personen som ska 
komma. Han eller hon kanske inte känner 
mig tänker Olivia.

Då springer Olivia in till hallen tar av sig 
skorna och springer till hennes rum och då 
tar hon clownen håller i handen och 
springer till hallen.Hon tar på sig igen sina 
skor och öppnar dörren och går ut.

När hon sätter sig på gräset och håller 
clownen så kommer Maja och Lova fram till 
henne och säger 
-Hej Olivia  
-Näme hej Olivia kul att se dig varför kom 
du inte till skolan idag. 
 

-Hej hej jag kunnde inte kom idag för att det 
hände massa spännande saker med mig. 
Jag kan berätta det när ni kommer till mig 
idag kl fyra. 
-Okej sa Lova och Maja samtidigt 
Då sa Maja  
-Är det din clowndocka.  
-Det undrade jag också sa Lova. 
-Ja faktiskt det är det. 
-Okej sa Maja. 
-Hejdå nu går vi sa Lova. 
 

Lova och Maja går hem då börjar det regna 
och det blev mörkt och kallt. Olivia blev 
förvånade hur kan det bli mörkt mitt i 
sommaren och kl bara är 14:26.
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Olivia säger med en arg röst 
-AHHHH!! VILKEN DÅLIG TUR JAG HAR NU 
KAN JAG INTE STÅ I REGNET OCH VÄNTA DÅ 
KOMMER MAMMA ATT VETA ATT JAG VAR 
UTE OCH DET JAG INTE FÖRSTÅR ÄR HUR 
KAN DET REGNA NU OCH DET BLIR SÅ 
MÖRKT. 
Nu ser Olivia hennes Mamma som är på 
vägen hem men som tur har hennes 
mamma inte kollat på henne. Olivia skyndar 
sig in och tar av sig kläderna och tar på sig 
sin pyjamas och lägger sig på sängen och 
försöker se ledsen ut.  
 

. 
-A JJ….mamma det går bra oroa inte dig jag 
klara mig jag kommer få ont i några minuter 
bara sen så slutar jag få ont och det är inget 
du behöver inte oroa dig sa Olivia. Nu går 
hon och sätter sig vid sitt skrivbord och 
läser en bok som handlar om Döda Skogen. 
Olivia gillar mycket att läsa läskiga och 
spännande böcker. Olivias mamma säger  
-Nämen va bra. Nu måste jag gå. 

Hejdå älskling, och går ut från rummet. 
Direkt tar Olivia sin mobil och ringer till 
Maja och Lova och frågar om dom kommer 
idag. Lova sa att hon kommer kl fyra efter 
några minuter och Maja sa att hon kanske 
kommer lite försent för att hon ska till 
tandläkaren först och att hon kommer så 
fort hon kan. Plötsligt knackar det på 
dörren. 

Då kommer hennes mamma in så fort 
hennes mamma kommer in så börjar Olivia 
skrika och säga. 
-A JJ HJÄLP JAG ORKAR INTE. 
Hennes mamma skyndar sig till rummet 
och säger med en snäll röst. 
-ÅÅÅÅ min älskling det var mitt fel jag skulle 
inte lyssna på dig och stanna hemma
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Olivia gissar att det är Lova men det var det 
inte. När hon öppnade dörren så var ingen 
där.Olivia var helt slut med allt som hände 
med henne och det är helt konstigt nu så 
knackar det igen. Olivia tänkte inte öppna 
dörren istället ropade hon bakom dörren. 
Hon ropade: vem är det?. Lova sa -det är 
jag.

Då öppnar Olivia så fort hon kunde. Olivia 
drar Lova så fort hon kan och springer till 
hennes rum och stänger dörren och låser. 
-Vad är det Olivia sa Lova då säger Olivia -
Lova jag behöver din hjälp med att hjälpa 
mig att försöka veta vad det är med dockan.  
 

Om du bara lyssnar på mig så berättar jag 
allt som hände med mig men först ska vi 
vänta på Maja så jag inte behöver berätta 
det två gånger. -Men under den tiden så ska 
du visa mig din nya clowndocka sa Lova. -
Okej det kan jag göra sa Olivia och började 
visa kläderna och blodet och förklarade att 
den kan prata som en människa.  
 
 
 
 
 



Olivia gissar att det är Lova men det var det 
inte. När hon öppnade dörren så var ingen 
där.Olivia var helt slut med allt som hände 
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-Mamma! ropade Olivia. 
-Vad? sa mamma. 
-Kan du hämta chips. 
-Okej. 
Olivia sitter i soffan och berättar allt om 
clown dockan. Men Lova tror nästa inte på 
det och Maja verkar var intresserade av att 
höra om clown dockan och att också  hjälpa 
Olivia. Plötsligt så säger clownen. 
-Jag kan hjälpa er jag ger er en ledtråd det 
är att drömmen är viktigare än något annat 
för att förstå. 
Men vad är det för något viktigt det är bara 
en grön dörr och en grön nyckel man 
förstår aldrig. 
 

Kapitel 5
Men som vanligt svarar clownen inte och nu 
känns det att Lova är lite mer intresserad, 
tänker Olivia. 
- Olivia vad är det för dröm? sa Lova och 
Maja samtidigt. Olivia hinner inte svara då 
det knackar på dörren igen. Hon tar Lovas 
och Majas händer och springer till dörren 
och öppnar dörren. Då ser hon en låda som 
ligger på marken.  
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Olivia släpper Lovas och Majas händer och 
tar lådan och öppnar den. Där  låg det ett 
papper. Olivia stänger dörren och springer 
till hennes rum och då följer Maja och Lova 
med. Olivia, Maja och Lova sätter sig på 
Olivias säng och läser pappret.

Hej!  
Jag är den som sålde dockan till din 
mamma. Clownen kan göra saker som 
en riktig människa t.ex. om du tappar 
den så kan han börja blöda. Nyckeln 
tillhör en grön dörr. Om du går ut 20 
steg och sedan till vänster så kommer 
du hitta dörren och veta lösningen till 
allt som händer. Clown dockorna har 
också en kraft:  de kan göra att det 
regnar. 
 
MVH: Säljaren

Nu börjar Lova och Maja förstå lite och 
Olivia kom ihåg att hon tappade clown 
dockan. Maja, Olivia och Lova börjar gå ut 
och gå 20 steg framåt och sedan vänster. 
Där hittar dem dörren som är grön. De 
testar att öppna den med nyckeln och det 
funkar.

När de går in så ser de många dockor som 
är av samma typ som Olivias clowndocka 
är. Alla dem tre blir förvånade och säger 
samtidigt - Åååå. En av dockorna säger - Ni 
kan sälja oss så vi kan leka med människor, 
snälla. Och så kan ni få pengarna och ge 
dem till er fröken för att spara pengar till en 
klassresa. Om ni undrar hur det kan regna 
mitt i sommaren så har vi också en kraft så 
vi kan göra så att saker blir varma eller kalla 
som vi gjorde med dig Olivia.
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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.


