
Den mag!ka dörren



Kapitel 1

Hej jag heter Adam och jag är 11 år. Jag går på Sollentunaskolan i Sollentuna.
Min bästa kompis heter Martin och han är också 11 år vi gör allt tillsammans!
Jag och Martin är rädda för vaktmästaren. I källaren på vår skola finns det en 
korridor och i korridoren så finns det en igenmurad dörr. Det konstiga med den 
dörren är att den är igenmurad inifrån! Alltså har någon murat igen den inifrån! Vi 
har öppnat dörren men då var det ju en mur där och så kom vaktmästaren ner. 
Och gissa om vi fick skäll man får absolut inte vara i källaren.



Kapitel 2

När jag var nere i källaren så såg jag ett brev sticka ut ur dörren, jag tänkte jag 
måste läsa det. Jag och Martin bestämde oss att vi skulle ner och läsa brevet.
På rasten så gick jag och Martin lite i förväg för att vi skulle kunna smita ner i 
källaren när vi var nere i källaren så såg vi brevet vi tog upp det och läste det det 
stod så här:

Läskigt tänkte vi.
Vi hörde svaga trappsteg.
-Det kommer nån, röt Martin i mitt öra.
–In under filten, sa Martin.
Vi kröp in under filten i en glipa såg vi mot trappan. Stegen kom närmare. Ner 
kommer vaktmästaren med en ficklampa. Han lös omkring ett tag men sen vände 
han sig om och gick. Vi sprang ut på rast. Troligtvis har ingen sett oss.



Kapitel 3

Nu var jag tvungen att få tag i nycklarna till förrådsdörren. Någon där inne 
behövde min hjälp....
Åh nej vaktmästaren hade bara nyckeln.
Vi såg vaktmästaren en gång gå in i förrådet och han kom ut med en slägga. Den 
ska vi hämta tänkte jag. Ingen annan får vara vid förrådet för där är det 
elevförbjudet! Jag gick in och letade efter nyckeln. Jag gick till vaktmästarens rum 
där inne låg nyckeln. Han satt och tittade ut ur fönstret, dörren stod på glänt så 
jag gick in och roffade åt mig nyckelknippan. Just då tittade han åt mitt håll! som 
tur var jag redan ute. Vi stod vig dörren i fullmånen och...



Kapitel 4

Vi tog släggan med ett hårt slag så gick muren sönder. Jag gick in först med 
släggan i handen helt plötsligt så stängdes dörren bakom mig Martin kom inte in 
dörren var igenmurad igen jag försökte slå sönder muren igen men jag var för 
svag muren gick inte sönder så var det bara! Jag vände mig om det var svart och 
grått jag hörde ljudet av pansarskott avfyras. Jag kände lukten av krut, jag var 
svag om en armé dök upp skulle jag inte kunna försvara mig. Jag lade mig ner för 
att inte synas jag såg pansarbilar och pansarvagnan rulla cirka 100 meter framför 
mig. Jag var inne i andra världskriget! Jag hade spolats till baka i tiden. Det var år 
1939-1945. Jag tog en pistol som jag kunde försvara mig själv med. Jag tog 
släggan och grävde ner mig lite i marken jag tog lite gammal taggtråd och lade 
runt min grop sen sov jag...



Kapitel 5

Plötsligt väcktes jag av en kille i min ålder. 
-Hello my name is Alexander, sa killen på knacklig engelska.

-Är du svensk,frågade jag.

-Ja, sa Alexander.

-Jag heter Adam, sa jag.

-Ducka det kommer någon! 

När vi låg på marken såg jag att Alexander hade militärkläder på sig.

-Vart fick du tag i dem där kläderna, frågade jag.

-Jag har soldatkompisar.

-Är dom svenskar, frågade jag.

-Japp, de hjälper Frankrike, sa Alexander.

-Vi börjar gå mot dem det är inte säkert här, sa Alexander.

-Okej, sa jag.

-Det ligger ganska långt här ifrån så vi får nog övernatta i natt, sa Alexander

Vi hittade en skog där vi hittade en sten som vi kunde övernatta bakom.  Innan vi 
somnade frågade jag Alexander vilket land vi var i. Han svarade att vi var i 
Tyskland. Och så frågade jag hur han kom hit. Han sade att han att han följde 
med sin pappa. Hans mamma var död.



 Kapitel 6
Rätt som det var kom jag på hur jag skulle göra, jag skulle krossa muren med en 
bomb! Det låter farligt men tro mig jag kommer klara det. Det här behöver jag 

- Kemikalier
- Krut 
- Stubin av nått slag
- Nått slag av tändare
- En flaska 

Så här ska jag göra först tar jag flaskan och fyller den med krutet sen stoppar jag 
in stubinen mitt i krutet tänder på och springer där ifrån sen sprängs dörren 
förhoppningsvis. Jag ska hjälpa Alexander med sjukvården, han har ett stort jack i 
pannan. När jag hade hjälp Alexander så gick jag tillbaks till dörren.



kapitel 7
Jag måste ta sönder dörren med nått annat än en bomb jag behövde min gamla 
slägga. Och den låg precis där jag lade den jag slog sönder muren och kom 
tillbaka till 2012. Klockan var fem på morgonen så jag kunde inte bli sedd, skönt 
tänkte jag. Jag gick till vårt NO-rum. Där hittade jag kemikalier jag behövde, en 
flaska och nått slag av tändare. I lärarrummet hittade jag en tändare perfekt!
Jag gick till vårt klassrum där stod en halvliters Loka. Yes tänkte jag. Klockan hade 
blivit halv sju. Oh nej tänkte jag. Jag läste på tavlan och såg att det var studiedag. 
Yes! När jag hade allt så gick jag tillbaks till dörren. Precis när jag skulle öppna 
dörren med bomben så sa en röst: Ta tegelstenssågen till det där en bomb är för 
farligt. Jag vände mig om och där stod Alexandra. Hon frågade vad jag skulle in 
och göra jag sa jag ska träffa Alexander. När jag sa det fick jag dåligt samvete för 
att jag hade helt glömt bort Martin. Hon visade mig skåpet där inne stod 
tegelstenssågen jag tog den och gick in i 40- talet igen...



Kapitel 8
Jag tog mod till mig och gav mig iväg. Där var Alexander. Jag gick fram till 
honom. Där var du sa han. Långt där borta så låg det ett tält. Alexander sa att det 
var Majorens tält. Vi ska detonera det på nått sätt sa Alexander. Vi måste vara 
försiktiga sa Alexander han har 5 Lt. Colonels till hjälp! Jag sa att jag hade en 
bomb. 
-Wow, sa Alexander! 
-Allt hänger på den där bomben sa Alexander.
-Ja, sa jag.
Vi smög oss fram mot tältet med bomben i handen... När jag såg den första Lt. 
Colonelen så tyckte jag att han liknade vaktmästaren. Vi tog bomben och kastade 
in den i tältet! Majoren sprang ut och sen BOOOOM! Majoren blev bara skadad nej 
vad synd tyckte Alexander. Vi gick och pratade och Alexander  tackade för hjälpen 
och jag återvände till dörren.



Kapitel 9
Dagen efter satt jag på lektionen och tänkte på allt som hade hänt. När vi gick på 
rast så halkade vaktmästaren. När han hade rest sig upp så letade han efter sina 
nycklar han saknade en nyckel det var den nyckeln som jag hade. Jag gick fram 
med nyckeln och sa: 
-du tappade den här. 
-Tack sa han mistänktsamt.
Han sade till mig att jag skulle hålla dörren mellan oss två. Sen tog jag och Martin 
tåget till grönan. Vi vann en stor marabou choklad kaka. Vi åt tre sockervadd och 
drack fyra liter läsk! Vi åkte fritt fall och vilda musen nio gånger. Insane var skit 
läskig och vi var nära att spy på Extrem.




