Den magiska dörren

Hej jag heter Leterpeter Och jag är 9 år. Jag
tycker om min hund bambu. Jag går på
sövestads skola. Min bästa vän heter Semläröv
och han går i min klass. Jag är lite rädda för
Måns på vår skola. För att han är läskig
Fortsättning följer

#Kapitel 2-brevet

En dag när jag var i skolan och gick förbi den
konstiga dörren såg jag något stack ut från
den. Den var ett brev där det stod.
Hej!
Vem det nu än är som läser detta. Kan du
hjälpa mig? Jag behöver hjälp med Zombies på
den här sidan av dörren

Fortsättning följer
#Kapitel 3-Nycklarna
Nu var jag tvungen att få tag på nycklarna till
dörren. Någon där inne behövde min hjälp.
Plötsligt ser jag någon med en
nyckelknippa.måns!!! Hm...hm...HM!!!
Vad ska jag göra?!!??!
Hm… kanske… jag vet!
På maten ska jag ta nyckelknippan
(Utan att han ser)
(En timme senare)
Nu är det mat. Nu ska jag genomföra min plan!
Han kommer inte att fatta att den är borta och
dessutom har jag sett att han har en Gyllene
nyckel! Jag antar att den leder till den konstiga
dörren! Måns har satt sig ner jag närmar mig
honom tar nyckelknippan och smiter under
bordet till min plats. Jag klara det!
(En timme senare igen) jag antar att ni inte vill
veta varför jag har en blå blåtira mitt i ansiktet
så jag klippte lite där! He he…
Men nu står jag framför dörren och vrider om
nyckeln

Kapitel 4-en annan värld
På andra sidan dörren öppnade sig en värld jag
aldrig kunnat föreställa mig. Allt var så
annorlunda. Det fanns zombies och det lukta
smuts. Man kan även höra och se zombies det
var en äcklig värld men magisk värld.

Kapitel 5- en annorlunda vän Plötsligt dök det
upp en märklig varelse framför mig. Den såg ut
som en zombie den hade en kniv.
Varelsen sa:
- Hej! Vem är du?
- Eh hej! Jag heter Leterpeter svarade jag lite
nervöst .
- Vad heter du
-Jag heter Bertil vad du ser konstig ut. Vad för
du här? Frågade Bertil
- Någon hade skickat ett brev där man ber om
hjälp svarade jag.
- Ja vad bra! Du hittade det sa jag glat
- Så är det du som behöver hjälp. Vad behöver
du hjälp med? Frågade jag.

- Jag behöver hjälp med att döda alla zombies i
denna världen för annars dödar dom mig vilket
inte är så kul, Svarade Bertil.
- Jag ska försöka hjälpa dig, sa jag.
Men innerst inne kändes det som att jag aldrig
skulle lyckas hjälpa min nya vän. Jag visste ju
inget om denna världen

Kapitel 6- mitt uppdrag
Rätt som det var kom jag på hur jag skulle
göra. Jag kunde hjälpa men då behöver jag

hämta några saker från min egen värld. Jag
behövde hämta:
1.svärd
2.Pistoler
3.Yxor
Jag förklarar för Bertil att jag bara skulle
hämta lite saker från min värld och sa
hejdå jag springer tillbaka mot dörren glad
över att jag kommit på ett sätt att hjälpa
Bertil

Kapitel 7- tillbaka i skolan
När jag kom tillbaka Till skolan var allt som
vanligt. Nu var det bara att få tag på sakerna
som jag behövde. Det för första jag skulle få
tag på var svärden det fixade jag genom att jag
sprang upp i korridoren sen upp för köa.
trappan in i klassrummet och tog svärden. Den
andra saken jag måste få tag på var yxorna
dem hittade jag genom att skolka från skolan
till Elgiganten från mer Dunderhumor som stod
vid yxor avdelningen och gav mig en yxa sen
sprang jag till kassan och gav yxan Gucci gang
så han kunde blippa av min yxa, tut!! Sen
sprang jag tillbaka till dörren

Kapitel 8-sanningens ögonblick. jag tog mod
till mig och gav mig iväg. Jag hittade alla saker
ganska snabbt. Nu skulle jag få zombierna att
försvinna. Jag använde svärdet och då blev
zombierna rädda.

Kapitel 9-tills någon annan öppnar dörren
igen Dagen efter satt jag på lektionen och
tänkte på allt som hade hänt. På rasten såg jag
att måns hade trillat jag springer fram och
hjälper Honom upp
berättar att han har varit av med sinan nycklar
och letar efter dom. Det var speciella nycklar
så han vill gärna hitta dom igen. Jag får lite
skuldkänslor och ger tillbaka nycklarna. Måns
blir glad och frågar var jag hade hittat dom. Jag
säger att de låg i biblioteket. Måns säger att de

borttappade nycklar får vara vår lilla hemlighet
för chefen skulle nog bli arg om han fick reda
på det. När skolan är slut bestämmer sig jag
och min bästa vänförening att gå och köpa
glass

En dag hittade jag en dörr som jag trodde var
magisk och jag gick in i dörren och jag kom in i
en magisk värld.

