
Att skriva början på en berättelse är

många gånger en stor utmaning. Här

nedan följer 10 börjor som kan skrivas

av- fortsätta skrivas- och avslutas. 

Börjor

Little Seeds
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Emma och Oskar var på väg hem från skolan en helt vanlig tisdag när Emma

plötsligt fick syn på något.

- Vad är det där?

Sa Emma och pekade mot något som såg ut som en gammal konservburk i en

buske bakom en bushållplats. 

- Ser ut som skräp.

Svarade Oskar trött. Han ville bara hem och äta nu. Det var ärtsoppa till lunch i

skolan så han var väldigt hungrig nu.

- Kom vi kollar!

- Emma...

Suckade Oskar, men följde efter henne ändå. 

Det var en gammal konservburk, men det var något i den, det såg ut som en stor

bunt med kvitton, eller var det...

- Oskar! Det är säkert 100 000 kronor i den här burken!

Ett oväntat fynd



Hani knöt skosnörena till sina nya fotbollsskor. Det var det enda hon hade

önskat sig i födelsedagspresent och hon var så glad för dem. Hon visste att

mamma hade jobbat hårt för att hon skulle få dem och när hon satte på sig

dem idag så kunde hon känna att det skulle gå bra på matchen. 

En halvtimme senare blåste domaren i sin visselpipa och matchen började! Hani

satte fart upp på topp. Hon sprang på alla bollar som kom, men det uppstod

inte något bra skottläge. Men 20 minuter in i matchen hände det. Alisa

passade en lobb-boll perfekt framför Hani, som lätt sprang ifrån sin

försvarsspelare och fortsatte mot mål. Det kändes som hon flög fram i de nya

skorna och det enda hon såg framför sig var målet! Hon kunde höra publiken

jubla och skrika när hon närmade sig mål. Nu var det bara Hani mot målvakten,

men hon var på väg ut! Målvakten sprang emot henne!

Skarpt Läge



Tavlan hade hängt i hallen i över en vecka, men Max hade knappt lagt märke till

den. Det var inte förrän en kväll vid middagen som den kom upp på tal. Max

lillasyster Rita sa att den var läskig. 

- Är den läskig?

Sa Max pappa oförstående.

- Ja, den tittar läskigt. 

Sa Rita. 

- Tittar läskigt, vad menar du Rita? Det är ju en målning av ett hus. Tycker du att

tavlan är läskig Max?

- Nej.

Sa Max kaxigt. 

Rita tittade ner i maten resten av middagen.

Flera timmar senare låg Max i sin säng och kunde inte sova. Han behövde gå

på toaletten. Det var mitt i natten så det var kolsvart i hela huset. Max gick ut i

hallen mot toan men stelnade till framför tavlan. Där, i ett av husets fönster,

stirrade två stora mörka ögon rakt på honom! 

Övervakad



I Mummelskogen är det helt tyst på morgonen. Träden är nakna med orangea,

runda lövmattor runt sina fötter och en vit dimma har lagt sitt täcke över

marken. Endast hermelinen Henry är vaken. Han brukar springa runt och väcka

sina vänner alldeles för tidigt om du frågar hans vänner. Råttan Ragnar blir

väckt först. Han bor i  en gammal skokartong som han har bäddat med allt

möjligt skräp. Gammalt garn, ull, mossa och ett bananskal ligger därinne.

Ragnar blir sur när han blir väckt.

- Vad ska det vara bra för - att gå upp så här dags?!

Gormar han. 

- Vet du inte vad som händer idag Ragnar? Idag är ingen vanlig dag.

Säger Henry mjukt.

- Vad är så speciellt idag då?

Muttrar Ragnar, men det syns att han är lite nyfiken.  

I mummelskogen



När jag först träffade Tolusola så tyckte jag att hon var galen. Det tycker jag i

och för sig fortfarande, fast mer på ett bra sätt nu. 

Vi hade flyttat in i vårt nya hus mitt i ingenstans. Vi hade lämnat allt bakom oss

för att mamma skulle satsa på sitt nya jobb här. Jag saknade min förra skola

och mina vänner otroligt mycket. Alla i den nya skolan var dumma och retade

mig för att jag var ny.

Men allt förändrades när jag en dag hörde någon nynna. Ljudet kom från

trappan upp till vårt hus. Jag kröp under trappan och följde ett ljus som sken

starkt genom en tunnel. Snart kom jag rakt in i ett vardagsrum! Ett lustigt

vardagsrum med massor av konstiga tavlor och stickningar överallt. 

- Kom in, jag har väntat på dig. 

TolusOla



Kära dagbok,

Vi har nu varit ute i rymden i över två månader och jag känner mig mer och mer

nedstämd. Jag vet inte om jag kommer att klara av det här. Det är bara jag och

Litza här uppe, med knappt någon kontakt med jorden. Det känns som att vi

aldrig kommer att hitta den nya galaxen och våra matförråd börjar sina. Jag

tror att...

- Hallå! Sluta skriva dagbok! Det är ett svart hål där framme! KOM HIT NU!

Upptäckten av Sommargatan



Jag kommer aldrig bli glad igen. Aldrig, aldrig, aldrig! Pappa säger att det

kommer att bli bättre, men det blir det aldrig. För Lucy kommer aldrig mer

tillbaka. Lucy var min bästa vän i hela världen och nu är hon död. Mamma säger

att jag kan få en ny hund. Hon fattar ju ingenting! Jag vill inte ha någon annan

dum hund, jag vill ha Lucy. 

- Älskling, kom hit, jag vill visa dig något.

Mamma ropade från hallen.

Jag gick dit med tunga steg och stelnade när jag fick syn på den. Det var en ny

hund. En liten ful, dum hund!

- Visst är han söt! Han heter Ruben och han har ingenstans att bo... tror du att

han kan få bo här hos oss?

Ruben viftade på svansen och lade huvudet på sned när han tittade på mig.

- Nej, det kan han inte!

Skrek jag och försökte hålla tårarna bort när jag sprang till mitt rum.

Att förlora en vän



- Amel, det här är tredje veckan i rad som du inte har gjort din läxa, nu måste

du skärpa dig!

Kerstin spände ögonen i Amel när hon pratade med honom. Hon var den

strängaste läraren på skolan. Amel visste att han borde ha gjort läxorna men

han kunde bara inte fokusera på det just nu. Allt han kunde tänka på var

Yasmina. Han satt precis bakom henne i klassrummet, så nära att han kunde

känna doften av hennes hår. Det luktade typ... blommor. När Yasmina log så

fick Amel tusen fjärilar som tumlade runt i magen. 

Vid skoldagens slut stod Amel och pratade med sina kompisar när Yasmina och

hennes två bästa vänner gick förbi dem. Amel drog snabbt fingrarna genom

håret och Yasmina log mot honom. Amels hjärta dunkade hårt i bröstet.

- Amel?

- Va?

- Ska du till Yasmina? Hon fyller ju år på fredag och bjuder hem hela klassen.

Bästa fredagen



Simon skulle åka till simhallen med klassen. Han hade sett fram emot det för

han älskade att simma och att vara i vattnet. De åkte buss och alla höll som

vanligt på att prata, skratta och sjunga så högt de bara kunde, precis som en

klass alltid gör i en buss.

När alla hade genomfört de simtester som de kommit dit för så var det "fri lek" i

en timme innan de skulle åka hem. Alla coola i klassen ställde sig i kö till

trampolinerna, däribland Simon. Några tjejer i klassen pratade om Simon precis

bakom honom.

- Simon är typ bäst i klassen på att simma!

- Jag vet, han var så snabb!

Simon log stort.

- Det var väl inget! Jag slår vad om att Simon inte ens vågar hoppa från tian!

 

Sa Timmy. 

- Det gör jag visst!

Svarade Simon surt.

- Gör det då.

Sa Timmy och log triumferande. 

Simon klättrade långsamt upp för trappan till den högsta avsatsen. När han

kom upp gick han fram till kanten och kikade ned. Det pirrade i magen när han

såg vattenytan långt nedanför och klasskompisarnas små huvuden där nere i

kön.

En jobbig utmaning



Christina och Sofia satt hemma hos Christina och åt mellis efter skolan. Snart

skulle de göra engelska-läxan tillsammans. Sofia tog en klunk av sitt mjölkglas

och sneglade på sin mobil som lyste upp. Christinas mobil lyste upp precis

samtidigt. Det var en ny följarförfrågan på Snapchat från någon "Seeya77".

Båda två fick precis samma. 

- Det är säkert någon från klassen som gjort en ny snap. 

Sa Sofia och accepterade förfrågan. Christina tvekade lite, men accepterade

förfrågan hon med. Det dröjde inte länge förrän den första snapen dök upp

från "Seeya77". Det var en bild på Anna i klassen som stod på bussen. Bilden

var suddig, men Christina såg att det var hon. Till bilden stod texten: 

"Anna är kär i Martin"

- Fick du samma som jag?

Sa Sofia och visade samma bild på sin mobil. Nu kom en ny snap innan

Christina hann svara.

"Martin är avundsjuk för att Frej får mer speltid på matcherna"

- Det är ju Martin på bilden! Vem är det som snapar egentligen?

Sa Sofia. Sedan kom en ny snap, det var en bild på Christina.

"Christina låtsas bara vara vän med Sofia för att få hjälp med engelskan".

Seeya77


