Kapitel 1-Hej!
Hej! Jag heter Simon och är 10 år. Jag tycker om
Anton! Jag går på Västby skolan det är världens
bästa skola! Min bästa vän är Anton såklart och han
går i min klass. Jag är rädd för “Måns” för

han bossar
alltid med alla… På vår skola finns det en konstig
dörr som inte funnits där innan… Väldigt konstigt…

Fortsättning följer.

———————————————————————
Kapitel 2-Brevet
En dag när jag var i skolan och gick förbi den
konstiga dörren såg jag något sticka ut från den.Det
var ett brev där det stod. Hej! Vem det nu än är som
läser detta. Kan du hjälpa mig?
Jag behöver hjälp med alla zombies på den här
sidan dörren…
MVH Den överlevande.

MVH=Med Vidrig hosta

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 å

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 klarade det!(En timme senare igen)Jag
antar att ni inte vill veta varför jag har en blåtira mitt
i ansiktet så jag klippte lite där! He he…
Men nu står jag framför dörren och håller i den
GYLLENE nyckeln stoppar nyckeln i nyckelhålet och
vrider om.
Fortsättning följer!!!
________________________________________

Kapitel 4-en annan värld.
Jag kom in i en annan värld,konstig värld. “Men vad
stod det i brevet,jag tar upp det” tänkte jag.
Zombies,nä! Här finns ju träd och djur osv… eller
var det bara inbillning? Äsch det är fint!
Jag ska beskriva omgivningen här.
Det luktar som farmors bullar och dom luktar gott.
Jag hör sus som av vingar.
Det känns som en dröm… MIN dröm!

Men när jag klappar kaninerna så bara försvann

dom!?! Bara sådär! Pof! Hologram...
Fortsättning följer!
_________________________________________

Kapitel 5-en annorlunda vän
Plötsligt dök det upp en märklig varelse framför
mig.
Den såg ut som Anton, Varelsen sa:
- Hej! Vem är du?

- Eh, hej! Jag heter Simon, svarade jag lite

nervöst.
- Vad heter du?
- Jag heter Coca-Cola. Vad du ser konstig ut. Vad
gör du här? Frågade Coca-Cola.

- Någon hade skickat ett brev där man ber om
hjälp, svarade jag
- Ja vad bra! Du hittade det, sa Coca-Cola glatt
- Så det är du som behöver hjälp. Vad behöver du
hjälp med? Frågade jag.
- Jag behöver hjälp med att döda alla zombier i
denna världen för annars dödar dom mig vilket
inte är så kul, Svarade Coca-Cola.
- 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.
Fortsättning följer!!!!????
_________________________________________

#Kapitel 6-mitt uppdrag
Rätt som det var kom jag på hur jag skulle göra. Jag
kunde bli en DETEKTIV och leta upp alla zombies!
Men då måste jag in i den vanliga världen. Jag
behövde hämta:
● Förstoringsglas
● Dräkt
● Något som gör att jag kan se fotavtryck

● Nånting som gör att jag kan se skillnad mellan
hologram och riktigt
Jag förklarade för Coca-Cola att jag bara skulle

hämta lite från min värld och sa hejdå. Jag springer
tillbaka mot dörren glad över att jag kommit på ett
sätt att hjälpa Coca-Cola.

Fortsättning följer!!!
———————————————————————

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
Coca-Cola behövde. Det första jag skulle få tag

på var en dräkt. Det fixade jag genom att jag visste
att det fanns en dräkt av en detektiv i
omklädningsrummet så jag hämtade den.
Den andra saken som jag skulle få tag på var ett
förstoringsglas. Det hittade jag för jag visste att det
fanns i kemilabbet så jag hämtade de. Men när jag

skulle få tag på den sista saken var det svårt! För att
jag visste inte var det fanns! Men just som jag skulle
ge upp så kom min bästa vän Anton och hjälpte mig.
Efter att han hade hjälpt mig fick jag &
dåligt samvete! Jag hade helt glömt bort honom och
bara tänkt på min nya vän Coca-Cola i den magiska
världen! Jag tackade min bästa kompis Anton och
gav honom en kram och sprang mot den magiska
dörren med alla saker!
———————————————————————

Kapitel 8-sanningens
ögonblick
Jag tog mod till mig och gav mig iväg. Jag hittade
Coca-Cola ganska snabbt. Nu skulle jag bara få alla
zombies sluta döda. Jag använde mina saker som
var
● Förstoringsglas
● Dräkt
● Något som gör att jag kan se fotavtryck.
● Något som gör att jag kan se skillnad mellan
hologram och riktigt.

Och då såg jag en skugga av en zombie och den var
stor! Men jag vände mig om och då såg jag en
jättestor zombie!!!!
Jag kollade mig omkring Coca-Cola var borta!

Var hade han tagit vägen?
Men jag sprang och hämtade en stol och började
prata och berättade en av mina trååååkiga
berättelser. Så han somnade men inte av mig.
Utan av Coca-Cola! Han kunde visst magi!!? Och
zombien sov förevigt! Och Coca-Cola sa att han
hade fått alla andra zombies att somna också!
Fienderna var besegrade! Jag sa hej då till
Coca-Cola och gick mot den magiska dörren och
mot min värld.

———————————————————————

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 och skrapat knät. Jag springer fram och
hjälper honom. Måns berättar att han hade varit av
med sina nycklar och letar efter dom. Det var
speciella nycklar så han vill gärna hitta dom igen.
Jag får lite skuldkänslor ger tillbaka nycklarna Måns
blir arg och frågar var jag hade

hittat dom. Jag säger att
de låg i biblioteket. Måns säger att de borttappade
nycklarna 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 Anton för att
köpa glass.

Slut!

Hej jag heter Simon och jag kom in i en magisk värld
där jag blir vän med en varelse som heter
Coca-Cola. Och han behöver hjälp med en jätte
zombie.

