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Kapten Tok 
 
Dom som är med i denna bok. 
 
Kapten tok. Är inte så smart men han 
är kreativ (en anka). 
Batclock. Kan inte klockan och vet inte 
vad det är (en fladdermus). 
Doktor fat. Jag gillar att slappa och 
matte (tjock gris). 
 
 
 



Hej! 
Jag heter Tok men kalla mig 
kapten Tok och idag ska vi 
rädda världen. Det finns massa 
konstiga saker i min värld men 
en sak är säker att i din värld så 
är det säkert. Jag har varit där. 
Jag kallades för Kalle Anka. 
Men i min värld kallas jag Tok. 
Jag kan berätta min bästa 
upplevelse nu.



För ett tag sen men inte så länge sen så 
rädda jag en elefant. Jag sa att den skulle 
flytta sig från vägen och det gjorde den 
inte så jag ringde Batclock och undra om 
han kunde flyga och säga till elefanten 
och flytta sig. Han sa okej. Sen ringde jag 
doktor Fat vad han skulle servera på hans 
restaurang och han sa att han skulle 
servera spaghetti och köttbullar idag. Nog 
med det! Rädda vägen från elefanten eller 
vem vi skulle rädda. Just det elefanten.



Batclock undrade vad 
klockan skulle vara när han 
skulle säga till elefanten. Jag 
sa 14.07. Men han undrade 
såklart vad klockan skulle stå 
på då. Jag orkade inte mer 
och sa att han skulle flyga 
direkt.



Han kom äntligen fram efter en kvart. 
Jag skrek i walkie talkien och sa, DU 
SKULLE VARIT HÄR FÖR EN KVART 
SEN! Han sa lugnt, Jag var hungrig så 
jag tog lite mackor med 
jordnötssmör… Bättre att jag är här än 
inte! Därefter så leder Batclock 
elefanten till en cirkus men det var 
inte deras. Därefter gick dem till en 
djurpark men det var inte deras.



Efter flera trötta timmar så 
ger vi oss och tar med 
elefanten till doktor Fat och 
äta en bit mat. Elefanten visas 
vara doktor Fats nya elefant! 
Han sa att han ville ha den för 
att den skulle äta upp 
jordnötter som blev över och 
då så sprang den till jordnöts 
kiosken.





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.


