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Kapitel 1- Galleriet 
 
Huvudperson: billy jag är 12 år och är gillar spela fotboll men hatar 
hockey.Det gör jag även på fritiden.Jag är född i nyköping i men jag bor i 
oxelösund och har två bröder och en syster och 6 kusiner.  
 
Kompisen: Leif är 12 år gillar också spela fotboll men hatar hockey. och 
han är född i nyköping men bor i oxelösund sverige.  
 
Reserven: Gray är född i Gävle men bor i oxelösund han hatar fotboll 
men gillar hockey men hans kompisar hatar hockey.  
 
Antagonisten/ någon elaking:Dalton är vår granne  
 
Idolen Kimi räikkönen  
 
Gänget: 4 killar i 7 
 
Ordningen: mamma



september 18/3 
 Hej dagboken jag heter Billy och min 
mamma är inte klok hon gav mig spelförbud 
för att jag inte spola i skolan en gång. Och 
sen gjorde min lillebror illa sig och skyllde på 
mig när jag inte var hemma.Jag skriver en 
dagbok för jag vill berätta om mig själv och 
så får ni läsa om mig. Jag fick dagboken från 
min farmor  
 
september 18/4  
 
 Min första dag i skolan så kliade jag mig på 
rumpan och Dalton sa det till hela klassen. Vi 
fick en ny lärare som heter Pekka 
Räikkonenen och kommer från Finland i Åbo 
och är 31 gammal och flytta till Sverige när 
han var 25 år gammal. 



september 18/3 
 Hej dagboken jag heter Billy och min mamma är inte klok hon gav mig 
spelförbud för att jag inte spola i skolan en gång. Och sen gjorde min lillebror 
illa sig och skyllde på mig när jag inte var hemma.Jag skriver en dagbok för 
jag vill berätta om mig själv och så får ni läsa om mig. Jag fick dagboken från 
min farmor  
 
september 18/4  
 
 Min första dag i skolan så kliade jag mig på rumpan och Dalton sa det till 
hela klassen. Vi fick en ny lärare som heter Pekka Räikkonenen och kommer 
från Finland i Åbo och är 31 gammal och flytta till Sverige när han var 25 år 
gammal. 



Kapitel 4 november min skoldag  
 
 
Min skola heter D- skolan och har 5 våningar men vårt klassrum ligger i 
Torgskolan.Min lärare är ganska sträng det och snäll det tycker jag är bra och 
gör det alltid rättvis.Mitt favoritämne är Geografi för jag är bra på det och jag 
tycker det är lätt. Min skoldag är dåligt för att jag gör läxan på rasten men Lief 
och Gray hjälpte mig med läxan.På andra rasten  spottade Dalton på mitt 
ansikte och knuffa mig. Men jag sa till fröken och fröken vart arg på Dalton.Och 
han fick hemringning.     
 
 



 
Jag fick ett brev från Leif gw och gav mig order och sa det jag skulle göra men 
det ville jag inte för jag är lat och bara vill spela  men om jag gjorde det skulle 
jag få 200 kr  
 
1. gå till ica  
2. köp Beef  
3.betala  inte  
4. grilla                               
 vi grillade men sen hände det något men det får ni vänta tills den 21 dec 
2018   
 
December 21  
 
Hej små råttor    
Vi grillade utanför skolan och allt gick bra tills Leif Gw somna gick i sömnen 
och gick i grillen och brände sig  vi använd brandsläckare. men det gick inte 
bra för han bara springer iväg. men då sprider elden sig på skolan och då 
ringer jag brandmännen och dem kommer och släcker Leif Gw och skolan   
 



Kapitel 6 januari /7/2019  
 
Hei små råttor  
 
Julavslutningen i skolan gick bra för vi sjöng bra och efter skol avslutningen fick 
vi 1 stor polkagris. När jullovet har börjat Så skulle jag gå hem till Leif och spela 
Fifa i 3 timmar. När det blev mörkt spelade vi fotboll men det va riktigt svårt 
att se bollen och att göra mål.När det varit jul åkte vi till Norge och firade jul 
med min farmor morbror faster och kusiner. Då åt vi Norsk julmat med 
revbenspjäll Lammkött och sil. Två dagar efter julen åkte vi hem och tittade på 
nyårsraketer och vi tände också 5 stycken.   
 
 



apitel 7 Februari 
 
Hej små råttor  
 
4 killar i 7 tog sönder min nya kamera och gör krog ben på mig 
varje dag och kallade mig dumhuvud och kastar min väska i 
vattnet och datorn som låg i den. Nu blir jag arg jag tror att jag 
skriver ett brev ett brev till rektorn. Hej rektorn kan du redigera 4 
killar i 7 dem för att dem tog sönder min nya kamera och kallar 
mig för dumhuvud varje dag och kastar min väska i vanett och 
datorn som låg i väskan hoppas att du går med på det  
 
 
 



Kapitel 8/ 12/3/19  
 
Hej små piss råttor  
 
 
jag satt framfört Tv och sen såg jag en reklamvideo och då kunde jag köpa 5 
munkar för 10 kr och så kunde man bli som Zlatan. Det såg ut som Zlatan 
äter dem där fem munkarna och sa köp fem munkar på ica om du vill va som 
mig gör du det kommer du spela i svenska landslaget .När jag såg dem var 
jag tvungen att köpa dem men det va så små.När jag hade köpt dem.Vart jag 
trött  jag låg och sov direkt.   
 
 
 
 
12/3/19 
 
När jag vaknade så mådde jag bra det kändes att det skulle bli en bra dag 
men det var det inte. När jag gick gå till skolan  stirra alla på mig och 
skrattade alla. När jag frågade dem sa dem titta på spegeln jag titta på 
spegeln jag hade fått pissgult hår. alla skratta mot mig och Dalton la upp en 
bild på instagram. 
efter idrotten när vi skulle duscha så vart det ännu mer pissgult färg på håret.  
 
 



kapitel 9/31/4/ 2019  
hej små råttor  
 
jag. Där satt jag tills nån plinga på dörren när jag gick och öppnade var det 
Kimi Räikkönen var vid dörren. Jag frågade om han ville tan en fika. Han kom in 
och tog en fika det var jättetrevligt. Vi pratade och hade jättetrevligt han 
frågade om han ville spela formula 2.   
Men det gjorde vi han förlorade hela tiden och jag vann hela tiden.Vi gick till 
Long och åt det var jättegott  åka hem till Oxelösund. 



Kapitel 10 / 10/ 5 2019 
Hej små råttor   
 
 
Nu är det 2 veckor kvar till sommarlovet.En gång gick jag till mitt hemliga 
ställe som är under en bro för att skriva min dagbok.Det gick bra när jag 
träffade Kimi Räikkönen vi hade roligt tyckte jag.  
 
1.Att Leif Gw brann 
2.Skolan brann  
3.Att mitt hår vart pissgult.  
4.Att jag träffade Kimi Räikkönen  
5.Att vi åkte till norge  
6.När jag spelar fifa  
9.Åka till Norge  
10.Träffa Kimi Räikonenen  
11. Åka till Thailand  
 
Min lista  




