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Kapitel 1- Galleriet  
Hej jag heter CJ och är 12 år gammal.Jag har bruna ögon och har svart hår. 
Jag gillar att hitta på saker med  mina två vänner. Jag gillar att hitta på saker 
jag bor med min mamma pappa och min storebror Jag bor i Stockholm. 
Kompisen crisbo är snäll cool och populär i skolan.Han har blond hår och 
blå ögon. 
Reserven:Fenwik är den smartaste i skolan. Han har glasögon svart hår. 
Antagonisten/ någon elaking:Mindi är en riktig elaking hon har blond hår och 
blåa ögon och hon har alltid rosa på sig. 
Idolen:alexandra är den coolaste tjejen jag känner hon är bäst på att sjunga 
och älskar muscik. 
Gänget: poppuläraste gänget. 
Ordningen: vi 
Huvudperson: jag heter CJ jag är tolv år. 



Kapitel 2-september 
 
Den 3 september till 22 september. 
 
HEJ  alla kära smygläsare! 
 Jag heter CJ Martin ,Förresten min mamma är inte klok 
eftersom Hon gav mig utegångsförbud i två veckor bara för 
att jag råkade slå sönder rektorns fönster.  
 
Jag började skriva denna dagbok när vi i klassen skrev en. 
Vår lärare sa att vi skulle testa att skriva en riktig dagbok så 
jag köpte en dagbok och testade. Idag är det det första 
skoldagen det började som vanligt med att vi kom till 
klassrummet och satte oss på våra platser. Magistern 
presenterade den nya eleven och hon hette Vera. 
 
 
-Vera du kan väl sätta dig bredvid CJ sa Magistern 
 - Hej jag heter CJ du kanske vet mitt namn för Magistern sa 
det nyss. 
 Trevligt att träffas. När det var dags för lunch så var det 
någon som satte en pruttkudde i min stol när jag satte mig 
så skrattade alla åt mig det var pinsamt.



HEJ Dagboken nu ska jag berätta om hur min dag har varit. Om ni vill veta hur den här dagen gick till så lyssna 
noga för här kommer den.Det började med att jag var på väg till skolan men halva vägen såg jag ett brev 
utanför  grannens dörr jag tänkte att jag skulle gå till grannen ge brevet till hen men när jag tog upp brevet stod 
det mitt namn.TILL CJ jag öppnade brevet och så här stod det 
 
 
Hej Cj Martin det är din lärare Nikki jag har gett dig ett uppdrag skulle du var snäll och hjälpa mig med en sak  
- Bra tänkte väl det.  
Idag efter skolan sak vi i skolan ha loppis jag vill att din marknad ska vara den bästa.  Jag vet att du gillar att 
baka cupcake så du ska få göra det till marknaden, du behöver Cupcakesen och ett stort bord så du får plats 
med allt och sen behöver du decoration alltså färgglatt. Glöm absolut inte att cupceakens ska vara färgglatta vi 
ses på marknaden lycka till  
 
                                      
                            TILL CJ MARTIN  
                            FRÅN NIKKI 
Okej nu måse jag värkligen  till skolan jag kommer försent.Men en sak undrar jag varför ska vi ha marknad i 
skolan när ingen vet det väldigt märkligt.Nu var jag framme i skolan konstigt att ingen sa något om 
marknaden.efter skolan gick jag direkt och hämtade det jag behövde sedan tog jag sakerna till skolan jag 
började stella allt på plats och.Nu var jag klar nu skulle jag bara på att någon skulle komma.Gissa vem som 
kom skrattande MINDI!!!!!!!  
 
-HAHAHAHAHA!!!! DÄR FICK DU  
 
-VAD MENAR DU 
 
-DET VAR JAG SOM LURADE DIG HIT EFTER SKOLAN OCH SKICKADE BREVET. JAG TRODDE INTE ATT DU SKULLE TRO 
MIG MEN DU GJORDE DET. 
-ÅH DU DIN .Sedan kastade jag en cupcake men när jag kastade den så dukade hon och sen så kom rektorn. 
Rektorn fick cupcaken på seg jaha jag fick kvarsittning i en vecka så här gick dagen till. 
 



kapitel-4 november den 5 
Hej! alla smygläsare idag ska jag berätta om min skola.Min skola heter 
Högstadiet  där är det stort och vitt. Min skolan  är ny och byggdes förra året I den  skolan är det 
många lärare. Mitt klassrum ligger längst upp till vänster min favorit lärare heter Nikki det är allas 
favorit lärare hon   är rolig och snäll.Nikki har oss på hemkunskap första skoldagen  bjöd hon oss 
på cupcake det var jättegott. Sedan lät hon oss baka vad vi ville jag bakade en choklad cupcake. 
Mitt favoritämne är kemi och hemkunskap för att på hemkunskap bakar man och jag gillar att 
baka.Kemi så experimenterar man och lär sig coola grejer.Jag gillar inte engelska,matte  på 
engelskan är det svåra ord och svårt att uttala ordet på engelska.På mattelektionen så känns det 
som om det är massa matte tal som flyger runt.Just nu så känns det som det här kommer att bli en 
skoldag.Mina kompisar på rasterna brukar jag och mina två bästa vänner gå till cafeterian efter 
lektionen  så gick jag och min kompisar till cafeterian men gissa vem som var där innan vi kom 
MINDI!!! hon var där som vanligt med sina vänner.När vi gick fram sa hon 
 
-Hej cj hur har du det din förlorare 
-HEj! på dig också ska inte du vara någon annanstans 
-JO DET SKA JAG HÄR!! 
sedan såg jag hennes blick 
den där blicken känner jag igen hon är ute efter hämnd.Innan jag och mina vänner gick vidare så sa 
jag åt dom att gå före.Jag smög på Mindin jag vet att det är fel att smyga på folk men den här 
gången var jag tvungen.Mindi  hade en plan.  
 
plan 1 Få mig att tro att idrotten är inställd tills imorgon vilket betyder att om jag kommer för sent 
till idrotten kommer jag att få kvarsiknig i en vecka av idrottsläraren. 
som om jag skulle gå med att idrotten var inställd efter att  jag hade hade lyssnat klart gick till mina 
vänner om vad mindis plan var  sedan kom jag på en ide.Jag skulle lura minns att idrottsläraren 
bad mig att sig till henne att idrotten var inställd så dagen efter så kom inte Mindi till lektionen hon 
trodde mig så när läraren fick veta om att hon kom för sent till lektionen och att hon försökte lura 
mig. Gissa vad hon fick kvarsittning i en vecka och göra 20 armhävningar tills kvarsittningen var 
slut. Varje dag när hon gjorde armhävningar skrek hon HAHAHAHA JAG BRÖT EN TAGEL!!!!!!!!!!. 
 



kapitel-5 December den 23 
 
HEJ Dagboken nu ska jag berätta om hur min dag har varit. Om ni vill veta hur den här 
dagen gick till så lyssna noga för här kommer den.Det började med att jag var på väg till 
skolan men halva vägen såg jag ett brev utanför grannens dörr jag tänkte att jag skulle gå 
till grannen ge brevet till hen men när jag tog upp brevet stod det mitt namn.TILL CJ jag 
öppnade brevet och så här stod det 
 
 
Hej Cj Martin det är din lärare Nikki jag har gett dig ett uppdrag skulle du var snäll och 
hjälpa mig med en sak  
- Bra tänkte väl det.  
Idag efter skolan sak vi i skolan ha loppis jag vill att din marknad ska vara den bästa. Jag 
vet att du gillar att baka cupcake så du ska få göra det till marknaden, du behöver 
Cupcakesen och ett stort bord så du får plats med allt och sen behöver du decoration 
alltså färgglatt. Glöm absolut inte att cupceakens ska vara färgglatta vi ses på marknaden 
lycka till  
 
                                     
                           TILL CJ MARTIN  
                           FRÅN NIKKI 
Okej nu måse jag värkligen till skolan jag kommer försent.Men en sak undrar jag varför 
ska vi ha marknad i skolan när ingen vet det väldigt märkligt.Nu var jag framme i skolan 
konstigt att ingen sa något om marknaden.efter skolan gick jag direkt och hämtade det jag 
behövde sedan tog jag sakerna till skolan jag började stella allt på plats och.Nu var jag 
klar nu skulle jag bara på att någon skulle komma.Gissa vem som kom skrattande 
MINDI!!!!!!!  



 
-HAHAHAHAHA!!!! DÄR FICK DU  
 
-VAD MENAR DU 
 
-DET VAR JAG SOM LURADE DIG HIT EFTER SKOLAN OCH SKICKADE BREVET. 
JAG TRODDE INTE ATT DU SKULLE TRO MIG MEN DU GJORDE DET. 
-ÅH DU DIN .Sedan kastade jag en cupcake men när jag kastade den så 
dukade hon och sen så kom rektorn. Rektorn fick cupcaken på seg jaha jag 
fick kvarsittning i en vecka så här gick dagen till. 



Kapittel-6 JANUARI 13 
 
HEJ!! alla smygläsare i det här kapitlet ska det handla om jul. Jag älskar jul det 
är den bästa högtiden jag vet.Jag älskar jul för att då sitter hela familjen i 
vardagsrum och öppnade presenter.och gissa vilken dag det är idag Januari den 
13!!!!!!!!! idag ska är de skol avslutning. Idag på morgonen vaknade jag kl 70:00 
och klädde på mig min favoritklänning den är röd och har röda glitter på med 
min tröja som är fluffig och vit. Åh vad det ska bli kul i skolan tänkte jag hela 
morgonen när jag åt frukost.När jag var klar så ringde det på dörren och kl var 
90:00 när jag öppnade dörren var det mina vänner det var dags att gå till 
skolan.När vi var framme i skolan så hade skolan utanför och inom hus pyntat 
julpynt det var så fint vi gick in till klassrummet. Fröken berättade att kl10:00 
skulle vi till musiksalen eller helan skulle dit för att klass 9 skulle ha lucia. ÅH 
den här dagen blir bara bättre och bättre och bättre. En timme senare var kl 
10:00 
 
FRÖKEN-OK NU ÄR KL TIO NU GÅR NI FÖRSIKTIGT TILL MUSIKSALEN. 
  vi gick som sagt till musiksalen när vi var framme fick vi 6c sitta längst fram 
eftersom vi var minst i skolan.efter några minuter släcktes lampan sen så 
hördes någon sjunga. Det var luciatåg det sjunger så vackert de hade vita 
klänningar på sig  och de som stod bakom lucian hade silvrigt glittrigt band och 
lucian hade levande ljus och ett rött band sen var det också pepparkakor och 
tomtar.Efter luciatåget så pratade rektorn om att vi har varit duktiga när den 
här halva terminen sen gick vi tillbaka till klassrummet.Sedan bjöd fröken oss 
på lussekatt och saft pepparkakor. 
 



kapitel-7 Februari den 2 
            
  
      Hej alla mina fans förresten jag hade tänkt berätta att jag har fått nog av 
mindi. Att hon alltid skämmer ut mig och lura mig och att jag alltid får skäll av 
fröknar hela tiden på grund av henne men vet ni va jag har fått nog av det här 
jag ska skriva ett brev till rektorn.Om att det här måste få ett slut jag måste 
berätta för rektorn att mindi gör så att livet blir surare för mig.Nu ska jag skriva 
en text till rektorn så här skriver jag  
 
 
 
                        TILL REKTORN FRÅN CJ 
 
HEJ OCH GOD EFTERMIDDAG REKTOR JAG VILL BARA SÄGA ATT…….JAG VET INTE 
OM DU HAR MÄRKT DET HÄR MEN JAG BLIR GANSKA MYCKET RETAD AV MINDI 
OCH HENNE GENG SÅ DÄRFÖR VILL JAG FÅ  ETT SLUT MED DE HÄR.JAG HAR 
FÖRSÖKT ATT INTE BRY MIG OCH JAG HAR FÖRSÖKT VARA SNÄLL MEN ÄNDÅ 
FORTSÄTTER HON.ÄVEN OM JAG SKULLE SÄGA TILL EN VIKARIE ELLER EN LÄRARE 
SKULLE HON INTE LYSSNA:MEN EFTER DU ÄR REKTORN SÅ KANSKE HON LYSSNAR 
FÖR EN GÅNG SKULL.MEN OM JAG ELLER VI INTE FÅR SLUT PÅ DET HÄR SÅ BLIR 
JAG TVUNGEN ATT SLUTA HÄR.FÖR ATT JAG VILL INTE VARA I EN SKOLA DÄR DET 
FINNS MOBBARE.  
 
                               LYCKA TILL HEJ SÅ LÄNGE. 
 



FEBRUARI KAPITEL 7- den 3  
 
fortsättning dagen efter jag skrev till rektorn.Hej alla smygläsare nu gäller det kommer rektorn 
att straffa mindi för det hon har gjort eller kommer han låta bli .Nu var jag på väg till skolan jag 
hoppades att rektorn hade pratat med mindi och straffa henne för de hon hade gjort.När jag 
var framme i skolan gick jag till klassrummet vi hade NO efter en timme och 2 minuter kom 
rektorn in i vår klassrum och sa 
 
 
REKTORN-GOD MORGON KLASSEN  
 
ELEVERNA-GOD MORGON MAGISTERN 
 
REKTORN-JAG SÖKER CJ ÄR HON HÄR 
 
VÅR LÄRARE-JAG SÅ KLART CJ  
 
JAG-JA KOMMER 
 
 
JAg hoppades att de han tänkte säga var goda nyheter och att han hade pratat med mini. 
 
REKTORN- KOM IN SETT DIG 
 
JAG-OKEJ MEN!!!! VAD GÖR MINDI HÄR JAG TRODDE ATT DU HADE PRATAT MED HENNE 
 
-DET HAR JAG MEN HON HAR 



       kapitel 8-MARS DEN 4   
 
HEJ alla smyg läsare idag när jag skulle till skönhetssalong för att köpa en 
jättefin klänning .Men sen såg jag en affisch det var en bild på en 
hårförlängning men stora bokstäver stod det. DEN Bäst HÅR FÖR KLÄNNINGEN 
DEN KOMMER GÖRA DEN KOMMER GÖRA DITT HÅR GLÄNSANDE OCH GÖRA DITT 
HÅR LÄNGRE ÄN NÅGONSIN EFTER EN VECKA SÅ KOMMER DITT HÅR GLANS KÖP 
FÖR 68 kr KÖP DEN INNAN DET TAR SLUT .OJ WOW!! jag tänk direkt att jag måste 
köpa den jag tog den sen köpte jag den och snabbt som någonsin hem och testa 
den sen efter det hade gått en vecka och jag tänkt på alla mina kompisar som 
kommer att glo på mig.Nu var jag på väg till skolan det konstigaste på väg till 
skolan så glodde alla på mig dom blev nog intresserade. När jag var framme i 
skolan glode alla på mig och skrattade jag frågade sam min andra vän vad alla 
skrattade åt. Det var mitt hår alla skrattade åt mitt hår så pinsamt. Men vad 
hade jag på håret jag gick till tjejtoaletten föra att se mitt hår och när jag väl så 
på spegeln så var mitt hår  fluffigt grönt och gult.Sedan skrek jag 
HAHAHAHAHAHAHAH!!!!!!!!!!!.De var så pinsamt så att jag sa till fröken att jag var 
sjuk och sen så gick jag hem och tvättade mitt hår ungefär efter 2 dagar gick jag 
till skolan jag hoppades att alla hade glömmt  om mitt hår. När jag gick till 
skolan så verkade alla glömma det som hände i onsdags och allt gick bra. 
 



 kapitel- 9 April Den-2  
        
HEJ!! alla smygläsare idag är de en vanlig dag i skolan. Varje dag ser jag min  idol i en 
affisch i skolan  men det skulle vara roligt att träffa min idol i verkligheten. En dag kommer 
stunden jag väntat på. På korridoren kommer det springande tjejer och skriker jag undrar 
varför 
 
 
tjejerna-iiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!! VI SKA TILL  ARIANA GRANDEI KONCER  
 
JAG-VAA!!!!!!!!! DE ÄR JU MIN IDOL   
 
såklart tänkte jag försöka gå med i tjejgänget  jag frågade tjej gängets ledare stephani  
 
 
-HEJ STEPHANIE JAG UNDRAR OM JAG FÅR HÄNGA MED OCH OM DU HAR BILJETTER FÖR 
EN TILL 
 
-JA SÅ KLART DE FINNS ALLTID PLATS FÖR DIG OM DU INTE TROR PÅ MIG KOLLA SJÄLV  
 
sen pratade hon med sin pappa i telefonen och sa  
 
-PAPPA HAR DU BILJETTERNA 
 
-JA SÅKLART  
 
-BRA!  
 
ser du jag har biljetterna. Konserten är ikväll jag kommer och hämtar dig  kl 19:00   
   
 
 



jag var så spänd tills ikväll  efter ett tag så hörde jag ett skrik från tjejtoaletten 
HAHAHAHAHAHAHAH jag spra  för att veta vad som pågår de var stephanie. 
 
JAG- VAD ÄR DET STEPHANI  
  
STEPHANIE-  PAPPA RINGDE JUST OCH SA ATT HAN HADE TAPPAT BORT BILJETTERNA  
 
JAG-DE ÄR JU HEMSKT MEN JAG HAR EN PLAN  
 
KL 19:00  kommer börjar konserten publiken betalar för biljetterna vi smyger in  medan 
dom ger vakten biljetterna sen så kommer publiken och vänta på kändisen jag uppehåller 
publiken sen skriker jag AAAAAA!!!! ARIANA GREDEI  DÄR BORTA  sen springer publiken för 
att de tror att hon är där  efter 3 sekunder kommer hon upp och vi frågar om autografen 
sen är vi klara..VI håller oss till  men så klar gick det åt skogen  stephanie hoppade på 
Ariana med en saks ariana blev skadade och fick åka till  akute jag bad mamma hämta oss 
när jag kom hem så var det antagligen en överraskning ni kan inte ana vem som var 
hemma hos mig ARIANA GRANDE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!     
 
-ARIANA GRANDEI  HEJ CJ DIN PAPPA TOG HAND OM MIG EFTERSOM DIN VÄN HOPPADE PÅ 
MIG SEN FICK JAG ÅKA TILL AKUTEN DÄR TRÄFFADE JAG DIN PAPPA.OCH  NU ÄR JAG HÄR  
 
JAG-iiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!! 
 
ARIANA GRANEI-KAN JAG SJUNGA EN SÅNG FÖR DE.   
    
JAG-JAAA!!!!!!iiiiiiiiiiiiii 
 
JA SÅ SLUTAR DEN HÄR BERÄTTELSEN OM MIN KÄNDIS VI SES IGEN. 
 



              kapitel 10 -Maj den  
HEJ alla mina fans!!!!!!  
Det känns så bra när jag har min idol  jag trodde aldrig att jag skulle få 
träffa min idol. På morgone kände jag mig så trött efter igår jag hade den 
bästa drömmen i går jag drömde att jag gick till ARIANA konser och att jag 
var uppe på scenen och sjöng  med  ARIANA !!!!!!! så coolt . Jag gick upp från 
min säng och gick till tog min mobil för att veta vad kl va när jag tittade på 
kl va den 9.00 HAHAHAHA!!!!!!!  jag har försovit mig  jag skyndade mig så 
fort jag kunde och sprang till skolan. Var jag på skolan.  
 
-FÖRLÅT FÖR ATT JAG ÄR FÖRSENAD   
 -JA JAG HOPPAS ATT DU HAR EN BRA URSÄKT TILL VARFÖR DU ÄR FÖRSENAD. 
 
-JA JAG FÖRSOV MIG FÖRLÅT 
 
-OKEJ SÄTT DIG PÅ DIN PLATS  
  
 



ja och sen hade vi no med erik var en no lärare det var den tråkigaste no lektionen jag har haft 
vi tittade på en film som var 2 timmar lån den handlade om en snigel så tråkigt. okej  nu pratar 
vi  om något annat till exempel att efter skolan så gick jag till mitt hemliga ställe och där skulle  
jag  skriva en lista där de står allt bra och roligt jag har gjort.Den bästa dage var nog på jul för 
att då fick jag dricka saft lussebullar och godis det var den bästa dagen. och den gången när 
jag skulle gå till skolan och berätta för rektorn om mindi det kändes bra att berätta för rektorn. 
I sommar ska jag åka till Skara Sommarland med mina kusiner det ska bli så kul. Tre saker som 
jag inte vill komma ihåg är  
 
1.När min lurad mig att det skulle vara en marknad efter skola  och att skulle ta men cupcake. 
 
2 när jag alltid fick skäll av idrottslärare tack för mindi!!! 
 
3.Jag vill inte komma ihåg den här elaka personen 
 
och saker som jag vill minnas är 
 
1.När det var jul och alla presenter jag fick. 
 
2.När min idol kom och hälsade på mig så sjöng en sång. 
 
3. När jag och Stephanie skulle ta oss in till  min idol koncer. 
 
JA MINA VÄNNER DET VAR SLUTET PÅ DAGBOKEN DET HAR VARIT KUL ATT HÄNGA MED ER.VI 
SÄGER INTE HEJ DÅ EN VI SES SNART IGEN.   





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.


