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Det var en gång en tjej som heter Bella och var 7 år gammal. 
Bella skulle fylla 8 år imorgon. Bella vill ha en docka som 
present på hennes födelsedag så hennes föräldrar åkte och 
köpte en docka till henne.
Dockan hade orange brunt hår och en vit långklänning med ett 
rött bälte. Bellas föräldrar gömde dockan så att Bella inte såg 
den. Nästa dag var det Bellas födelsedag. Bellas föräldrar gick 
och hämtade en tårta och dockan. Sedan gick de till Bellas rum 
och sjöng till henne och gav henne dockan. Bella blev jätteglad. 

-Tack, mamma och pappa, sa Bella.
-Varsågod, sa mamma och pappa.

Klockan 00:00 så vaknade Bella för att hon hörde massa 
konstiga ljud. Bella kollade på dockan och tänkte om ljudet 
kommer från dockan. Hon tog dockan och la den på sängen. 
Plötsligt så sa dockan med en läskig röst
-Jag vill leka.

Födelsedagen av Almassa



Bella tog dockan och kastade den i soptunnan. Sedan gick hon 
och försökte sova men hon kunde inte sova för att dockan 
fortsatt att säga jag vill leka. Bella gick till hennes föräldrars rum 
och väckte hennes mamma och sa mamma dockan pratar. 
Mamma började skratta och sa du drömmer bara.
 
-Nej mamma, dockan säger jag vill leka, sa Bella till hennes 
mamma.
 -Kom ska jag visa dig att dockan pratar, sa Bella till hennes 
Mamma.
 Bella och hennes mamma gick till Bellas rum men dockan va 
tyst.
 -Men dockan pratade nyss, sa Bella.
 -Du drömde bara Bella, sa Mamma
 Så fort Bellas mamma lämnade rummet skrattade dockan 
läskigt.
 
Bella tog dockan och slängde den i soptunnan. Sedan la hon sig 
på sängen och försökte sova.
Nästa dag var dockan inte kvar i soptunnan. Den var i Bellas 
rum. Bella gick till hennes mamma och sa att hon inte vill ha 
dockan längre. 



-Varför? frågade mamma.
 -Den flyttar sig och pratar, sa Bella.
 -Men Bella det är ju en docka den kan inte flytta på sig eller 
prata, sa mamma.
 -Jo mamma, igår så sa dockan jag vill leka och jag kastade den i 
soptunnan men den är i mitt rum nu, sa Bella.
 -Okej vi kan åka och kasta den långt bort från vårt hus, sa 
mamma.

De åkte till en plats som ligger långt borta från deras hus och 
kastade dockan. Nu var dockan borta och Bella kan äntligen 
sluta tänka på att dockan pratar.
När de kom hem så kollade Bella på hennes ipad. Bella tappade 
ipaden på golvet framför sängen men när hon skulle hämta 
hennes ipad så var...dockan där. Dockan tog Bellas hand och 
drog den. 

-HJÄLP MIG, skrek Bella...

Slut.



Den hemsökta katten av Castor

Det var en skola långt ute i rymden på planeten kattarius det 
var fullt med katter och en skog. I den skogen var det ett gäng 
katter som gick dit en gång och dom hette Greger, Lars och 
Hubert. Och det sägs att det finns en hemsökt jättekatt som har 
rödsvarta ögon och huggtänder. Ja, tillbaka till katterna. Dom 
gick in i skogen och kom aldrig tillbaka, sedan har ingen varit 
där och jag heter Sigge.

 Jag är en vit katt med svart svans och är 11 år. Några veckor 
senare mamma kommer och väcker mig jag har försovit mig så 
jag springer till skolan och det kommer en fågel över mig och 
sätter sig på min axel och viskar gå inte till skogen och jag fattar 
ingenting? Iallafall jag kommer till skolan och jag ser min katt 
kompis Bengtson. Några timmar senare ska vi äta mat och det 
var min favvomat tonfisk mhhh .



Efter maten slutade vi skolan och min kompis frågade: ska vi 
gå in skogen? Jag sa nej, men min kompis tjata så jag följde 
med in i skogen. Skogen var rutten och inga djur eller liv. Det 
var helt döende, men vi hittade en död hare utan huvud vi 
hör fåglar som flyger iväg . 

Plötsligt såg vi något bakom en buske vi gick till busken och 
tittar och vi ser en liten kyckling vi klappar kycklingen och 
sen så bakom kycklingen står monstret. Vi springer och 
monstret tar upp oss med sina tassar och frågar vill ni bli 
kompisar med mig. Vi sa ja och monstret tar ner oss och 
frågar vill ni komma hem till mig och äta tonfisk. Vi tacka ja. 
Vi kom hem till monstret i en grotta och monstret tog oss 
och åt upp oss men vi hoppade ut ur munnen och vi 
springer och springer tills vi kommer till en bunker. Vi gick in 
i bunkern och det står en annan katt vi sa hej. Katten sa hej 
vad gör ni här det är farligt här. Vi sa vi vet vi blev nästan 
uppätna av monsterkatten. Katten sa att han och hans två 
kompisar gick in hit och dom hette Lars och Hubert och jag 
heter Greger. 



Greger visade oss en källare och i källaren fanns det massor 
av vapen. Det fanns ak-47or och bomber. Det fanns och så en 
tonfiskskjutare, sist av allt så fanns det en minigun . Och vi 
hade tänkt att vi skulle döda monster katten. Vi tog med en 
minigun, två ak-47or, en till mig och en till Bengtson. Vi tog 
också med en atombomb och en vätebomb. 

Dagen efter tidigt på morgonen packar vi sakerna . Nu så ska 
vi gå ut och döda monster katten vi letar och letar men hittar 
inte honom men en liten stund senare så hör vi något 
konstigt och där står ……………………. monsterkatten!!!!! Vi 
måste döda han nu!!!! Vi skjuter på han och han springer mot 
oss och vi får slut på skott. Våran kompis Greger med mini 
gunen skjuter så mycket så att den börjar brinna. Han får 
också slut på skott. Vi släpper en atombomb. Han får den på 
sig men han är ännu inte död. Det kommer 10000 andra 
katter och går på monsterkatten, men monster katten äter 
bara upp dom och sen ser han oss vi släpper vår enda bomb. 
Vår vätebomb.



Den träffar honom och det blir svart jag vaknade upp med en 
chock, monster katten är död. Vi firar och vi tar ut alla som han 
har ätit alla lever och vi firar med ton fisk party med 10000000 
burkar tonfisk. Nästa dag så ser jag Bengtson död och det står 
en lapp på lappen står det alla är döda förutom du. 

Slut. 



Dom tre tjejerna av Sinit

Dom tre tjejerna Lisa Julia och Moa, dom tre va bästa vänner. 
Det va sommarlov och Moa hade åkte till Spanien med 
sin familj. Medans Moa har kul i Spanien så har Lisa och Julia 
tråkigt, tänkte dom. Men så tänkte Lisa att dom kunde köra 
King på skolgården. Så Lisa gick in i hennes storebrors rum och 
tar hans basketboll. Dom cyklade till skolgården, precis när Julia 
ska serva till Lisa så hör dom ett skrik från kyrkogården bredvid 
deras skola. Dom gick försiktigt till kyrkogården. Dom såg något 
röra sig i buskarna och det händer igen så dom skrek och 
sprang men då fastna Julia i taggtråd. Julia skrek hjälp, men Lisa 
sprang bara iväg. 

Moa skulle komma imorgon från Spanien så Lisa tänkte inte på 
att Julia hade fastnat så Lisa gick bara hem men precis när Lisa 
ska sova så tänkte hon att hon har glömt något, men hon vet 
inte så hon sover bara. Men nästa dag så är Moa i Lisas säng 
och säger överraskning! Moa frågar var är Julia men då så blev 
Lisa jätterädd och stressad så hon gick upp från sängen 



och tog på sig sin jacka och sina stövlar sen så cyklade hon till 
kyrkogården och ropade Julia. Moa undrar varför hon ropar 
Julia i kyrkogården. Då sa Lisa sett de här jag måste berätta en 
sak för dig. Vad sa moa. Jag och Julia gick in i kyrkogården sen 
så såg vi något rör sig så vi sprang men då så fastnade Julia i 
taggtråd och jag sprang därifrån utan Julia. Va? Skrek Moa. Hur 
dum är du? Nu ska vi gå in och hitta Julia. Men… Sa Lisa. Inget 
men, sa Moa. Dom hoppa över staketet och gick försiktigt, men 
då stod det en läskig gubbe och skrek vad gör ni här. 

Moa och Lisa svimma och sen när dom vaknade så var dom i en 
läskig stuga och där var mannen som skrek vad gör ni här. 
Gubben sa jag är inte farlig, jag jobbar med att vakta den här 
kyrkogården men är det inte läskigt. Nej man vänjer sig efter 2 
år. Ojj har du jobbat här i 2 år? Nej jag har jobbat här i 15 år. Ojj 
då var vi inte ens födda. Ja är det inte du som va här igår? Jo och 
min andra kompis. Men bra att ni gick innan dockan kom. Vad 
händer om dockan kommer och man är där? Ja hon brukar 
oftast hypnotiserar och förvandla den till docka då. Så förstod 
dom att Julia har blivit en läskig docka.
Slut.



Den läskiga mannen av Durr

Det var en vanlig dag, men Lena kände på sig att något inte 
riktigt stämde. Det var efter skolan och Lena skulle hem. Det 
var varmt och hon såg att det är en skåpbil bakom henne och 
en man kommer ut från bilen som var läskig. Han var helt blek 
och hade svarta ögon och gick jättekonstigt, långt skägg och 
hade slitna kläder, men Lena tänkte inte så mycket på det. Hon 
var hemma och hon skulle till affären. Lena tog 150 kr med sig. 
Hon går ut och låser dörren. 

När lena går så ser hon mannen, den läskiga mannen som hon 
såg förut. Då börjar Lena gå lite snabbare och mannen går 
också snabbare. Då börjar hon springa. Lena blir jätterädd. När 
hon vänder sig så var han inte där. Lena undrade vart han tog 
vägen?? Men hon går till affären. När lena var framme vid 
affären. 



Då såg hon mannen men lena tänkte det finns folk runt om 
mig. Men när hon går till mjölken då ser Lena mannen. Han 
försökte ta hennes arm. Då skrek Lena AAA!!! HJÄLP MIG!! Lena 
sparkar mannen mellan bena. Mannen ramlade bakåt. Hon 
sprang iväg. Lena sprang hem. Hon tänkte att mamma borde 
vara hemma så hon sprang hem. Lena låser upp dörren och 
springer in och låser dörren efter sig. Hon springer till hennes 
mamma. Lenas mamma sa ta det lugnt och sätt dig ner och 
berätta vad som har hänt. 
När lena ska berätta så skakar hon. Lenas mamma sa ta det 
lugnt. Lena berättar vad som har hänt.
 
Tre dagar senare och inget hade hänt. Lena bjöd hem sina två 
kompisar för hon var hemma själv. Lenas två kompisar Sofia 
och Hugo går till lena. När dom var framme så knackar de två 
gånger för det är deras hemliga knackning. Lena går och 
öppnar dörren. De går upp till Lenas rum. Hugo frågar ska vi 
köra sanning eller konka. Sofia och Lena skakar på huvudet.
Hugo sa men snälla jag ber snälla. Då sa båda okej då, men 
inget farligt som hoppa från taket. Okej sa Hugo. De sätter sig 
på golvet.



Hugo frågar Lena sanning eller konka. Konka sa Lena. Hugo sa 
okej vad ska jag säga hmmm??
Du ska köra anden i glaset sa Hugo. Vaaa men okej men då 
måste ni också, sa Lena. Okej sa Hugo och Sofia. Men när de ska 
börja så knackas det bestämt tre gånger på ytterdörren.
De hoppade till men de går ner och kollar vem som knackar de 
öppnar dörren långsamt men ingen var där??? De stänger dörren 
och går upp men då plingar det till i lenas mobil det står att 
personen inte har något ID. Lena blir rädd hon öppnar 
meddelandet och det är en bild på Lena, Sofia och Hugo. Lena 
skrek till!! Sofia och Hugo sa vad är det? Vad var det på 
meddelandet? Lena fick tårar i ögonen och sa vad som va på 
meddelandet. De blev chockade och Sofia sa vi måste stänga alla 
persienner. De stänger alla persienner. Dom sitter i Lenas rum 
och är jätterädda. De visste inte vad de skulle göra!!

Men det knackar igen, men ingen öppnar och de är jätterädda! 
Då hör de något konstigt som ett fönster som blir krossat men 
Lena tänkte att hon inbillade sig bara. Då hör de någon som 
kommer uppför trapporna. Dörren till lenas rum öppnas 
långsamt.



De skrek!!. Det var en man som kommer in med kniv och hotar 
de och säger OM NI INTE GER MIG ALLT NI HAR SÅ VET NI VAD 
SOM HÄNDER! Hugo frågar vad är det som händer då?
Mannen svarar inte.
Från ingenstans kommer mannens kompisar och de har säckar 
med sig och de lägger säckarna över deras huvuden!
De skrek AAAAAAAA!!!!! De blir strypta de får ingen luft ..och det 
sitta de såg var ett ljus...

Slut.



Oskar och Harry själva på en holme 
av Oskar

Jag och min bästa vän vi skulle ut på sjön i Oxelösund. Vi åkte 
med min röda båt och vi hade 18 hästar Mercury snurra på. Så 
vi åkte vidare och kom till en holme och vi gick på holmen. Då 
såg vi en människa, han var läskig och vi sa hej. Han svara ej. Så 
vi gick fram till han och kolla hans ansikte och han var helt blek. 
Så han svara heeejj sakta och vi fråga hur det var med han. Han 
sa jag behöver hjälp så vi (jag och Harry) ringde till min pappa 
som tur var var han i närheten så han kom på 5 min. 
 
När han kom så svimmade mannen så han vaknade i båten och 
sa jag heter Olof. Han fick åka ambulans in till Nyköpings 
sjukhus och senare fick vi reda på att han hade tagit droger och 
han hade dödat 5 personer och var påverkad av ÖL. 



Några dagar efter så åkte jag och Harry, vi skulle ut med min 
båt igen. Då så stod det någon där vi var holmen. Han hette 
Högsten. Han stod där, han sa heeejjj. Vi sprang till båten vi 
hade 5 hästar snurra på. Vi fick inte igång snurran, men efter 1 
min så fick vi igång snurran. Vi stack så fort vi kunde. Jag satte 
full gas hem. Det var 2 meter höga vågor men vi klara oss. Vi 
åkte nästa dag till samma holme. Ingen var på holmen men. 
Efter typ 1-2 timmar så kom en båt till holmen det var mannen. 
Vi fick panik...

Slut.



Den läskiga mardrömmen av Smail

Det var en gång en tjej som hette Tintin. Hon hatar något 
som heter ormar och spindlar. En natt skulle hon sova klockan 
12. Då hände det något konstig med henne. Hon fick prickar på 
hennes ansikte och hon fick ont i hennes armar. Då kom det två 
stora spindlar och ormar så hon vaknade av sina egna rörelser 
mitt i mardrömmen, sedan gick hon och sov i vardagsrummet. 
Nästa dag gick hon till skolan och då såg hon ormarna och 
spindlarna igen. Hon blev superrädd så att hon inte vågade gå 
på toa. När skoldagen är slut så springer hon hem och hennes 
hjärta bultar snabbt så att hon blev svettig och trött. Hon kunde 
inte gå, då till sist hann ormarna ifatt henne och bet henne så 
att hon dog.

Sen plötsligt...vaknar hon i sin säng igen. 

Slut.



Happy death day av Josef

Tree är 17 år. Hon har fyllt år, hon ska ha ett party. James, 
Martin, Sarah och Bill är inbjudna. Eftersom Sarah är Trees 
bästa vän bjöd hon på en muffins. Tree var inte så överraskad. 
Det skulle ändå bli ett vanligt party. Nu börjar partyt. Det var ett 
vanligt party med snacks och musik. Plötsligt kom en maskerad 
man och stormade in, Tree trodde i några sekunder att det var 
ett skämt. Men tog han fram en kniv stack den i Trees rygg. 
Plötsligt vaknade hon igen i hennes säng. Hon tog det lugnt 
men samtidigt skrek. Tree trodde att det var en mardröm. Men 
när hon gick ut hände precis samma sak som den dagen då 
hon fyllde år.

Hade hon hamnat i en tidsloop eller? Plötsligt förstod Tree. På 
Trees fest
blev hon misstänksam. Nu fattade hon. Hon kommer bli 
mördad igen. Hon sprang men hann inte hon dog.



Hon vakna med ett skrik. Hon förstod att hon misslyckats. 
Martins tvillingbror kom till henne efter ett tag. Som vanligt 
hade han på sig något dyrt. Han hade fått en ny klocka på. Det 
fanns bara ett enda exemplar i världen. Nu behövde Tree 
berätta för någon. Hon berättade för James att hon har någon 
som vill mörda henne och att hon hamnat i en tidsloop. James 
trodde på henne. Under festen var James beredd på vad som 
kommer hända. Plötsligt jagade den maskerade mannen Tree 
som de fick reda på. James stod vid hallen. Plötsligt kom de, 
James slog till med sin bultsax. Mannen faller på marken direkt. 
Precis när Tree ska ta av masken från mannen går han upp han 
rycker till och slår med kniven. 

Hon vaknar glad. När mannen ryckte till såg man en likadan 
klocka som Martins tvillingbror hade ett sånt. James fattade 
inget. Tree förklarade att Martins tvillingbror hade samma 
klocka och det fanns bara ett enda exemplar. James kollade 
upp det var sant det fanns bara ett enda exemplar i världen. 
När Tree va på festen va det ingen där. Tree hade listat ut vem 
mördaren va. På festen så såg hon Martins tvillingbror utan 
mask och förklädnaden. Han gick ut. Sen hade Tree en vanlig 
fest. 
Slut.




