Kapitel 1- Galleriet
Huvudperson: Jimmi melin lever i
oxelösund\Nyköping. Han gillar
att vara ute med sina vänner. 11
år bruna ögon och på kanten av
ögonen är blå. Han har 2 bröder
1 syster 3 kusiner 1 mamma 1
pappa. Han gillar pop. Hans
dröm är att för en gångs skull får
följa med på ett äventyr. Har
randig tröja har svart hår grå
strumpor svarta byxor.
Kompisen: Angelo bästa vän har
glasögon. Bor i oxelösund. Han
har 1 bror och kusin okänd.
Bruna ögon, blå jeans, blå
strumpor och blå tröja. Han gillar
pop och gillar vara med vänner
som fabio,jag och guilherme.

Reserven:Fabio: En bäst vän
bruna ögon grå tröja svart byxor
Antagonisten/ någon elaking:
steve
Idolen: tomu
Gänget: G-Gänget
Ordningen: mamma

Hej kära dagbok!
Jag heter jimmi kul att träﬀas
för första gången. Min
mamma ville att jag skulle ha
något att skriva i så jag köpte
en dagbok. Min kompis ville
klappa en hund men blev
biten i baken.
Jo jag köpte dig av en man i en
mystiskt bil. Han sa kom in
och handla. Jag fattar inte
varför jag gick in. Han var
skum men om jag inte hade
gått in så hade jag inte köpt
dagboken. Jag är glad för att
jag köpte dig. Hejdå
dagboken.

Fredag-21\9
HEJ KÄRA DAGBOK!!!!! Idag är
det en speciell dag i dag är det
min födelsedag. Och en ny elev
har börjat i klassen. Men han
såg så ensam ut på rasten så jag
presenterade. Mig och sa hej jag
heter jimmi,nils,bonme,tor och
mangarn. Sa jag han var rätt
blyg av sig men till slut började
han prata. Så jag satt mig på
bänken och lyssnade vad han
sa. Han behövde prata med
någon sen ﬁck jag prata lite
också. Blev vi vänner jag berätta
att det var min födelsedag han
sa grattis. Sen var rasten slut
sen slutade vi sen sa vi hej då.

kapitel-3 oktober
3\10-2018
Hej dagboken nu ska jag berätta hur
jag bor. Jag bor i Oxelösund
Blåbärsvägen 90.
Så här bor jag. När man kommer in i
från ytterdörren så till höger så är
garderoben med ytterkläder. Den är
svart och har en spegel som dörr på
garderoben. Sen om man kollar på
vänster sida så är det skohållare jag
tror att det heter så. Sen om man
ska gå fram lite så om man kollar åt
vänster så är det köket. Det ﬁnns ett
matbord och köket det är en vägg
mellan matbordet och köket.

Där är det som ett litet fönster i
väggen utan glas vi har 2 frysar
och 2 kylskåp. Men nu går vi till
vardagsrummen vi har en tv
hylla och en tv 3 soﬀor en röd
två grå men tillbaka utanför
vardagsrummet så är det som
en hall längst bort så är felix
rum. Sen om vi går lite fram då
kommer vi fram till två toaletter
en liten en stor.

Om vi fortsätter så om man kollar
på vänster så ser man mitt rum det
ﬁnns en hög säng och en tv och ett
xbox one och xbox 360 två sängar
nere men nu går vi till mittemot
rummet där är en stor säng och en
buddha hylla och en skrivmaskin
och en byrå till vänster om sängen
och med Johannas gosedjur men
nu går vi ut sen sista rummet
Asterix rum där ﬁnns ett xbox one
och en tv en röd soﬀa en säng vid
fönstret som är bredvid balkongen
Blåbärsvägen 90 Oxelösund.

Var slutet på vår guidning
så det är jag och min familj som
bor här jag har två bröder en
lillasyster en bror heter Asterix
han är 16 år nu sen har jag en till
bror som heter Obelix och jag tror
han är antingen 23 eller 24.
Min lillasyster är 5 år jag har en
pappa som heter Sixten och en
styvpappa som heter Gustav och
en mamma som heter Bea
och vi samlas i vardagsrummet.
Skrämmande platsen är källaren 3
på natten.

Mitt hemliga ställe är i en hemlig
träkoja som ligger nära skogen så
det är lite läskigt men runt omkring
min lägen-het så är det en metal sak som man
hänger blöta kläder så dom torkar
sen har vi en parkeringsplats bakom
och framför lägenheten lägenheten
är gul,röd och grå och ett litet träd
vid den där metal saken sen är det
en liten backe upp till porten jag
brukar ta den vägen det är en
gammal dam som bor mittemot och
ovanför oss ﬁnns grannar som typ
spelar jättehög musik oftast när jag
ska sova så det är störande men en
till granne som har en hund som jag
tycker är lite dum mot barn men aja
och vi bor nära time aﬀären.

Det var nog allt hejdå
dagboken.

kapitel 4-november
10\11-2018
Hej kära dagbok! Idag ska jag
berätta om min min skola. Min skola
heter D-skolan vissa ställen är det
hemsökt men det förstår man lite
att det är hemsökt för att min skola
är 100 år och några månader.

Skolan är jättehög och ganska lång
och har vi en matsal som är ganska
stor men där jag är så är det inte så
himla lång. Vi har en skolgård på
skolgården. Vi en klätterställning ett
litet hus en linbana, 4 gungor, en
jättestor fotbollsplan.
Min lärare heter Heliumix johannesson,
hon är jättesnäll men när hon skäller på
oss blir hon någon annan.
Jag gillar matte,kemi,teknik,idrott och
elevens val jag gillar inte so. För att
matte tycker jag att jag är bra på och
kemi för att då får man blanda olika
ämnen. Idrott tycker jag om för att då
får man röra på sig mycket och
elevens val är kul för att då har jag
schack.

Varför jag inte gillar so för att vi har
religion jag tycker inte så mycke om
religion.
Min skoldag är bra ibland idag är det
inga moln på himlen och som vanlig
är att vi spelar fot kakan varje rast
men andra rasten kanske vi brukar
köra Freddy eller Kokain men det är
bra. Jag leker med Angelo Guilherme
och Fabio. G-Gänget det är det elaka
i skolan de tar saker utan att fråga.

De snor pengar de förstör de sparkar
upp bollar ja helt enkelt dumma och de
gör mycke bråk förra veckan slog en av
dom mig så att jag började blöda men
jag sa till fröken så slutade det bra för
mig.
En dag hände det här:jo det var i tisdag
och då så skulle vi ﬁra någons
födelsedag och då gav sej dom in Ggänget gav sig in de la en bomb i tårtan
så om någon skärde den så skulle det
exploderat och Heliumix skärde den
och alla ﬁck chocolate på sig förutom Ggänget alla var arga

på dom och hela klassen hoppade på
dom förutom Heliumix dom ﬁck
enormt med spö men sen kom det alla
lärare som var i alla andra klasserna
och försökte stoppa oss de lyckades
alla lärare ringde alla föräldrar och
dom blev besvikna men vi var tvungna
att säga förlåt G-gänget sa också
det men dom fortsätter ännu.
kapitel 5 december
14\12-18
hej kära dagbok idag ﬁck jag ett brev i
skolan i min låda. Och då hittade jag ett
brev och där ﬁck jag ett uppdrag. Och det
var att jag hade fått instruktioner till ett
uppdrag
som var att.

1.Hämta frysta grillkorvar från
källaren.
2.Hämta col från källaren
3.Hämta en grilltång från
källaren.
4.Hämta varm korv bröd
från källaren
hälsningar hasse havresson.
ja och det syntes att det var
lärarens skrivstil. Och källaren
det var ett av dom kusligaste
ställena jag vet. Hoppas det går
bra för mig.

fortfarande kapitel 5
16\12-18
Hej kära dagbok uppdraget gick ganska
bra. Men först behövde jag frysta
korven. Och jag såg dem men det var
svårt för det var stolar överallt. Och det
var super svårt och komma igenom
men jag lyckades få tag i frysta
korvarna. Sen jag la den i en påse sen
var det col jag behövde.
Jag ﬁck leta en liten stund men sen
hittade jag col jag tog det sen la det i
påsen sen var det en grilltång. Och då
minns jag att det ligger i en vit påse och
det låg högst upp på hyllan men jag
kunde inte nå. Så jag tog en stol och
klättrade upp på den och tog påsen sen
tog jag den nu är det brödet.

Och de låg på en stol så jag gick och
hämta den men så fort jag hade lagt
den i påsen så hörde jag någonting.
Och kände något och jag kände mig
bevakade men sen vände jag mig. Och
då såg jag en kvinna med vita kläder jag
blev livrädd. Så jag skrek sen sprang jag
i tusen nittio upp för trappan.
Så snabbt så jag tror att mina ben
snurrade runt men jag kom ur källaren
och sprang ut sen gick jag till läraren
och gav han påsen.Och sa här har du
påsen och ge mig gärna mer uppgifter
någon anna gång hejdå dagboken.

Kapitel 6 januari
23\1-2019
Hej kära dagbok! Idag ska jag
berätta om jullovet och
skolavsluningen. Ja skolavsluningen
de var så kul. Några sjöng och
några dansade några sjöng last
christmas. Sen till det bästa
luciatåget de sjöng och sjöng och
sjöng. men det roligaste alla lärare
dansade voppandgamendstail och
alla elever skrattade.

De var så kul! Mina julklappar de
var jättebra jag ﬁck spel och en
ocarina och en klocka och en
väckarklocka. Julmaten var
fantastisk. Julskinkan
tomtegröten julkorven var så
god! Men G-gänget la en bomb i
gröten min favoritmat. Jag blev
så arg de gör oftast något med
bomber men de kommer aldrig
vara där när de händer för förra
gången.

Så ﬁck dem fett med stryk nog snack
om julmaten. Nyårsraketerna hela
skolan sköt raketer och det var så ﬁnt
det var lila,blå,grön och gul. Men såklart
sköt G-gänget raketer de siktade mot
skolan och alla blev rädda. Men nu
hade hasse fått nog av dem han tog alla
raketer från dem och ringde deras
föräldrar och de ﬁck mycket med skell
och så blev det en bra nyårsafton.
Nu till jullovet det var kul men så klart
var G-gänget gjorde mycket problem
tex. De snattade de de försökte bränna
upp skolan igen hade sönder glas.
De kasta vattenballonger på människor
de försökte göra så jag drunknade men
en lever jag nog sagt om jullovet jag har
rest till thailand och där var det varmt.

Bokstavligen men det var superkul. Vi
var på vattenland mest också på tempel
och jag såg hur man gör gummi av
gummiträd nu ska jag berätta att jag
har lekt med Angelo och Fabio. Vi lekte
krig och kus med guilherme och burken
med guilherme de har jag gjort med
mina vänner.
Samtidigt vi leker kus så luktar det
bränt och jag såg G-gänget och de
skrattade och de lät typ så här
hahahahahahahahahaha. Och det var
deras onda skratt och sen såg jag att de
hade tänt eld på skolan. Så jag sa till
Fabio att ringa brandkåren samtidigt
jag och Angelo och Guilherme tar fast
dem jag sa TA DEM!!! de började
springa då men vi sprang i kapp dem
sen håller vi fast dem.

Och sen hörde vi sirener och då såg vi
polisbil och en brandbil och kom upp
och tog dem sen sa det tack till oss fyra
men så har det varit för mig hejdå
dagboken.

kapitel-7 februari
5\2-2019
Hej kära dagbok! Idag ska jag berätta
om hur G-gänget gör mitt och alla
andra i skolans. Liv surt. Och det ﬁnns
ett ställe där hela klassen går när de
ska hem.

Det är en liten korsning och där står de
hela tiden efter skolan och mobbar oss.
Jag minns skriket att de mobbar oss
men det är inte rättvist så jag har
bestämt mig att skriva ett brev till
rektorn. Att vi blir mobbade vid en
korsning varje skoldag och det är
jobbigt och det är hela klassen som
skriver brevet.

Så här skrev vi i brevet
inge mer skit från G-gänget vid
korsningen.
Kära rektorn vi tycker att G-gänget
ska bli redigerade från skolan.
Vi har fått blåmärken av dem
och vi började blöda så det är
beviset ta deras mobiler för de har
spelat in det i sina mobiler vi
känner oss som slagning säckar.
Och vi gillar det inte fakta om

det de mobbar oss vi korsningen
vitt gren. Det känns inte bra att ha
en känsla som slagsäckar
det är dåligt. Men du och alla
andra lärare kan ändra på det vid
korsningen vitt gren vi anser att ni
kan hjälpa oss.
Hälsningar: Adam, Jane, Emma,
Sam, Hanna, Kristina, Göran,
Micke,
Kim och Jimmi.
PS: SNÄLLA!!!?

Hej då dagboken!!!

Fortfarande kapitel 7
7\2-2019
Hej kära dagbok! Rektorn var glad att vi
gav han brevet och nu har G-gänget
äntligen blivit redigerade. Och hela
skolan ﬁrade vi var så glada och de har
börjat på skolan i Stockholm och alla är
så glada. Hej då dagboken.
Kapitel-8 mars
4\3-2019
Hej kära dagbok!!! Det var varmt och
lugnt på stan jag var i min egna värld.
Men sen såg jag en reklam där det stod.
Är du trött på vantar som blir blöta köp
Tumhandskar dem håller värmen för
dina händer köp nu innan de tar slut.

Och så klart var det en jättebra produkt
så jag sprang in i ICA och tog den första
och köpte den. Jag gick hem och
väntade tills nästa dag i skolan skulle
jag använda dem.
Hej då dagbok
fortfarande kapitel 8
5\3-2019
Hej kära dagbok!!! Var det dags att
använda de självborrande vantarna i
skolan. Men jag kom dit till skolan vi
skulle ha snöbollskrig på rasten och det
hade börjat. jag hade handskarna på
mig hela lektionen. Nu var det rast och
vi körde snöbollskrig.

Men jag gick på toaletten och tog av
mig handskarna men jag hade
brännmärken på händerna. Jag förstod
inte varför men. Jag kunde inte köra
snöbollskrig. Jag behövde gå till en
brännmärke specialist som är typ som
en doktor. Och jag hatar doktorer.

jag försökte smita från skolan men
steve han såg på mina händer men jag
försökte gömma dem. Men det gick inte
han sa -ohhh har du varit och lekt med
elden. Och det kändes förnedrande
men han slutade inte. Han sa mera och
mera tex. Din lilla råtta.

Och det kändes inte bra. men till
slut kom jag ut ur skolan. Jag gick
hem och gick till doktorn jag var
nervös jag satt där och väntade. sen
var det min tur jag gick in (10
minuter senare). Han har fått
resultaten han sa.

kapitel 9 april
11\4- 2019
Hej kära dagbok!!! Idag har jag goda
nyheter. Tomu har varit hos mig. Och
nu du kära dagbok undrar säkert hur de
kommer sig. Jo jag har vunnit en av
Tomus tävlings och om man van så ska
han komma till den som vinner. Och jag
vann.
Och när han kom hem till mig så spela
vi roblox och lite just dance. Och det
kändes fantastiskt. Vi blev jätte bra
vänner. Och han sa att nån gång skulle
vi träﬀas igen. Och jag blev jätteglad.
Och jag berätta några av mina vänner.
Och några blev avundsjuka. För att jag
träﬀade tomu.

Och några frågade om dem kunder vara
där när jag och tomu träﬀas igen. Hejdå
kära dagbok!!!
kapitel- 10 maj
15\5-2019
giHan sa att det inte kommer att ﬁxa
sig. Jag var förkrossad jag blev direkt
fryst. Min han brände och det sved. så
jag gick hem besviket. Vad tänkte jag på
att köpa det där skräpet. Jag håller
fortfarande det hemligt för mina
föräldrar. Det kändes inte bra. Men jag
gick och la mig. Jag vaknar upp men jag
känner något på mina händer jag såg
att de läker.

Jag blev så glad så att jag skrek
JJJJJJJJJJ AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!
Så att mamma vaknade hon blev
så rädd. Hon frågade var det var
jag sa det läker mamma blev
jätteglad. Sen gick jag och la mig.
Sen när jag var i skolan. Så sa jag
till alla och sen på rasten kunde jag
leka snöbollskrig.
Hej då kära dagbok!!!

För nu

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.

