Dagboken
Författaren:Leen
Albalaa

Kapitel 1- Galleriet
Huvudperson: Jag heter Sam och är tolv år. Idag har jag på mig en jeansbyxor och en blå t -shirt.
Jag har mörk hår och svarta mörka ögon . Jag bor med mina föräldrar,tänker hur de var när de
var barn var de snälla,coola eller tråkiga jag själv tror att de var så tråkiga stackars deras
mammor hur kan de lev.
Ordningen: Nina är bra på att städa när jag gick hem till henne såg jag att hennes rum var så
snygg bättre än min i alla fall min är tråkig och min syster kastar sopor vart som helst hennes
syster är tindra hon är nevens kompis som går i sjuan och är dum mot alla, när hennes syster var
i femman var hon bäst men nu har hon förändrat,det var neven som förvandlade henne.
mamma,pappa och min syster Soﬁa,vi bor i stockholm och går i glädskola i klass 5A.Mina
favoritﬁlmer är HARRY POTTE och BIRDBOX. Jag älskar läskiga ﬁlmer och böcker.
Kompisen: Belle,Belle brukar ha på sig Adidas kläder han har mörk hår,blå ögon bor i samma
gata där jag bor han är tolv år och går i samma skola som jag,han har en syster som heter neven
och går i sjuan men han är ju bättre än henne,han säger till mig att hon köper godis varje dag och
matar inte honom eftersom han är liten.
Reserven: Eva,Eva är long hon har jättekort hår som är blå hon brukar ha på sig olika strumpor
varje dag,hon skrattar när någon ramlar (det gör jag också !)och är inte alls snäll mot andra
Antagonisten/ någon elaking:
Sandran,Sandra är 13 år,är sämst i hela skola! Hon är en av nevens gäng.Alla hatar henne för att
hon är elak,ja det tycker alla inte bara jag. Idolen:Emelia är bäst hon har gröna ögon och kort
guldig hår hon är snäll,cool,rolig och duktig.Hon brukar ha på sig rosa kläder som det står på nåt.
Gänget:neven och hennes dumma gäng de är sämst i skolan alla hatar de för att de är dryga.De
tror att de är bäst bara för de går i sjuan.

kapitel 2-september

TJA!
Jag tycker om min syster för vi är tvillingar vi förstör allt hemma,igår ramlade min syster i
köket eftersom vi försökte ta godispåsen som ligger på kylskåpet. Jag bär henne så att hon
ska hämta den så ramlade hon,det är en vanligt sak som händer hemma.För kanske en
vecka sen gick pappa till sjukhuset,det var inte mitt fel utan det var hans för jag frågade om
han kan bära mig på hans axlar som han gjorde med Soﬁa så sa han bara nej jag är
trött .Han är dum därför ﬁck han en spark mellan benen så att han ska lära sig säga nej till
Sam.Min mamma är inte alls klok för hon gav mej en potatis på min födelsedag när jag var
fem år,nej inte bara så utan jag ﬁck inga veckopengar förra veckan för jag gjorde så att Soﬁa
kissade på sig för jag öppnade inte toan till henne för då var jag arg på henne,hon säger att
jag är en bebis för jag är mindre än henne bara tre sekunder.

MITT LIV !

kapitel 3-oktober
God dag, vet ni vart jag bor? Med vem jag bor, det kommer ni veta i den här kapitel.
Jag bor i ett hus som är två våningar,det ﬁnns tre sovrum i en till mig en till soﬁa och en
till mamma och pappa .Vi bor vid min och soﬁas skola det är jätte kul i mitt liv eftersom
jag har en gömställe i mitt rum som ingen vet,min gömställe ﬁnns i min skåp där ﬁnns
det en knapp som är röd,om jag trycker på knappen ramlar jag ner i ett rum.I rummet
ﬁnns det en säng där sover jag när jag är arg det ﬁnns också pennor som jag har lagt.
Där skriver jag mitt dagbok som jag skriver i nu.

kapitel 4-november
Hej!
nu ska jag berätta om min skola:
Jag går i en skola som heter glädskola
Jag går i 5:an som jag sa till er !
Min lärare heter Pia hon är den bästa lärare.
Jag gillar sv,so,geograﬁ och att skriva för att det är jättekul. Jag hatar matte för att det
är jobbigt .På rasten brukar jag spela fotboll,jag älskar fotboll,det är jättekul tycker
jag.

22 november
Idag var det jätte kul i skolan eftersom att vi ﬁck köpa godis och kolla på en läskig
ﬁlm.Jag satt med Elin och oscar. efter rasten bråkade jag med Neven hon sämsta i hela
skolan,alla hatar henne vill inte leka eller prata med henne,hon har tjuvat våra boll
som vi spelar fotboll med.Alla skrek på henne och så sa vi till fröken,fröken pratade
med hennes föräldrar.När jag gick hem somnade jag och lilla sigge (hunden)

kapitel 5-december
11 december
tja dagboken
Idag ﬁck jag ett brev i min skåp i skolan.
I BREVET STÅR DET:
köp tuggummi
tugga på 7 tuggummi samtidigt
Lägg tuggummi på din lärarens stol
vänta och titta vad det kommer hända
/OSYNLIGA VÄNNEN

16 december
Hej lilla dagboken!
idag när jag ska lägga tuggummin på lärarens stol händer det:
1,Jag har lagt tuggummi på lärarens stol och ingen såg mig
2,Vi hade SV och då berättade fröken om argumenterande text men hon satt ikke på
stolen
3,Fröken satt på stolen men märkte inte att det ﬁnns något
4,En i klassen räckte upp sin hand för han behöver hjälp
5,När läraren ska komma till honom kunde hon inte för då satt hon på tuggummi så
kunde hon inte stå upp
6,När hon kom upp såg hon att det var en tuggummi på hennes stol och då blev hon
irriterad på oss och så skrek hon : vem gjorde det ??
7, alla satt och skrattade på henne 8,Hon gick ut
SLUT

16 december
Hej lilla dagboken!
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5,När läraren ska komma till honom kunde hon inte för då satt hon på tuggummi så
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kapitel 6-9 januari
HEJJJJ!
Idag är det sista dag i jullov det var kul eftersom att vi gick till min farmor och farfar
det var kul.Vi hade en grön gran och så ﬁck vi många julklappar.Jag ﬁck en läskig
bok ,jag älskar läskiga böcker.vi åt köttbullar, potatis,ägg och så åt vi bullar .Jag gick
till Alva och sov hos henne och då tittade vi på en läskig ﬁlm och åt popcorn.Det var
jättttttte jäkla
kul ^~^.

kapitel 7-februari
7 februari
Hej mina små råttor!!!
Idag när vi ska ha idrott var idrottslärare sjuk då hade vi rast istället vår klass var
själv i hela skolgården.Bort ifrån såg jag som en gäng som var tillsammans och
skrattade,dem kom till oss och sa fula ord och svärde,jag märkte att Belles syster
var inte med som hon brukar.

EFTER MIDDAG
Jag gick till Fredrik (rektorn) och sa till honom allt dem gjorde.
-Jag kommer prata med dem,sa han

kapitel 8-uppdraget
7/3
Hej igen alla mina små råttor idag när jag ska ner från bussen såg jag en papper
som det stog på:
MAGIC BOOK
Köp den nya MAGIC BOOK.
Det ﬁnns bara 10 delar av den.
Den kostar bara 1000 kr.
Lär dig riktiga magic tricks,lätta och coola.
Du kommer förändra från en nybörjare till en lärare på det här.
Jag köpte boken från ICA det var den näst sista delen.Det känns jättekul jag
gick hem och var jätteglad .Jag öppnade boken,tittade,såg och dog!
Det stod hur man kan baka en kladdkaka .Jag är dööööööööd,vad ska jag göra nu?
Jag har inte kvittot! Det som händer med mig nu är magic *~*

kapitel 9-April
4/4
Igår kom min förebild till mig hon heter Nora Hon är såååå snäll och ﬁn,Det är så att jag var in i
mitt rum tittade ut på fönstret så såg jag henne går där utanför.Jag gick ner springande.Jag
ropade henne och sa:
-Hej!!! Sen så var det en pojke som liknade henne och sa han :vad är det ? Sen så sa jag
-Nej inget trodde du var någon annan!
-Trodde du att jag var Nora eller ?
-Ja faktiskt!
-Vill du träﬀa henne ?sa han
JA :)
-Då kan du ta den kortet den har jag köpt,.Sa han
-Vad är det för kort då ?
-Ja,du sa att du vill träﬀa Nora
-Gå till centrum så hittar du en pojke med röd lockig hår där säg att du vill vara med på Noras
tävling
-Vad är det för tävling? undrade jag
-De ska lotta för vem nora ska komma till,det är bara 10 biljetter.Om du vann så får hon komma
till dig!
-Va är det så på riktigt,tänk att jag får träﬀa Nora min förebild.Jag gick och sagt allt till min
mamma och sen så gick jag till centrum där hittade jag många som hade samma kort som jag
har,det var en som pratade med en pojke med rött lockigt hår.Jag gick till honom och sa att jag
vill vara med till tävlingen!

Efter 5 min
-Nu ska vi lotta.
Säger någon med mikrofonen.
De lottar Pojken med lockiga hår tar ett kort.
-Vinnaren med lotten är någon som börjar
med S,det är 5 som börjar på S !,men vinnaren är Sam.
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,s
krek jag,när jag skrek tittade alla på mig! Det känns pinsamt ! :)
När hon kom så ﬁck jag ta en selﬁe med henne och göra en tik tok video,det var den
bästa!Vi hade det sååå kul tsm och var glada.Hon var hos oss i mer än 1 tim! Men det
var ändå bra.

kap 10 -maj
Hej ﬁnisar!!
Nu har vi sommarlov,äntligen asså YES !!!!!!!!!
Jag sitter i hemliga platsen och skriver,Jag har gjort en lista som är:shuﬄa!!-Det är
en kvar så att vi kan lotta,vi kan vänta i 5 min,om den inte kom så lottar vi utan hen.

tre saker jag vill inte komma ihåg:Att jag köpte den dumma boken,att min kompis
klippte mitt hår i klassen och att jag bröt mitt ben nästa gång jag och min syster
försökte ta dagboken!
tre saker jag vill komma ihåg:Att vara glad,nöjd och snäll.
tre saker jag ska komma ihåg att göra på sommaren:Träna på fotboll,bada och lära
mig shuﬄa,jag är sämst på att shuﬄa !

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.

