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Fakta 
1.              Jini är en 10 årig flicka som 

fyller 11 år. 
2.              Hon är elev på sidsjö skolan 

3.              Hon är Adopterad från 
Japan hon har svart hår och 

skygg. 
4.              Hoppas ni gillar min bok 
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MORPING? 
  
Gud vad förbannat trist, socker 
ska man äta tänkte hon Jini när 
hon var i kemisalen.  
Hon JINI!!! Skrek gaphalsen Jini 
hade till lärare 
Morgan Mårtensson var alla 
elevers värsta lärare alla hatade 
hans arga sett! Ja till och med 
rektorn tyckte inte om de!   
Aj! Sa Jini och tittade till vänster 
det var Roj. Vad Jini hatade 
honom men nog är det han som 
kastade ett sudd. Roj du och jag 
ska ha ett prat. Ha tänkte Jini där 



fick han. TA TA  va! Sa hon TA TA 
TA TA DEN TA DEN var kommer 
de där ljudet från? golvet ja! Där 
kom er de. 
RRRRRRRRRIIINNNGG Slut på 
lektionen! 
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∙   Dags för mat tänkte Jini men vad 
var de där ljuden jag hörde? 

∙   Ja vad var de Jini hörde de är 
säkert bröderna bus dom gör 
massa bus men tänk om   

∙   De var nåt helt annat? Kunde 
det vara ett spöke. 

He! Roj den knuffen förskönar du  
efteråt går hon till maten 

De kycklingnuggets hennes 
favorit.  Men hon är rädd. 
För ljuden från golvet 
Efter maten går hon 

till rektorn han bjuder på 
pepparkakor och efter hon pratat 
med honom känns det bättre. 
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De var en vanlig dag när Jini gick hon 
läste ett flygblad.  

  

Världens vanligaste korv 
 
Världens vanligaste sång ska sjöngas de 
bjuds på korven. 
Den stora galan ikväll ska de bjudas på 
korv till en traditionell sång. 
 

 
Hon ritade en smalji LLLL men de var 
nåt skumt hon vände den AAAAAAAA!!!  
 
 
  



MONSTRET!!! 
de pizza älskande monstret får folk till 
pizzan!!! 
en medborgare har stulit ett ton pizza 
från varje pizzabutik i landet 
han fanns i en gränd med sönderrivna 
kläder han var helt veck 
övervakningskameran visade en massa!!! 
Pizza al pizza han tog han låg på den en 
stund sen kom en rosa pingvin med 
ugglefjädrar på magen och stal all pizza 
och sa  tack för pizzaleveransen ha ha 
ha medborgaren sa pizza för resten av 
sitt LIV  
 
 
  



4 skräcken 
JINI blev helt livrädd hon sprang 
det snabbaste hon kunde, väl hemma 
gick hon upp till sitt rum. Hennes 
mamma kom å frågade om hon ville ha 
svamp bobs kakor ja sa Jini. Hon 
berättade om monstret på affischsen 
mamma sa det är bara skräp, det är 
sånt man skriver sånt bara för att man 
ska sälja fler tidningar. Senare på 
skolan skulle. 



 

 
Jini å hennes vän städa pannrummet 
men!!!! Då såg Jini de mest läskiga i sitt 
liv, en rosa rygg! De såg ut som den 
tillhörde en pingvin med en stor fet 
mage som var täkt i ruggiga 
ugglefjädrar och en liten näbb med 
illröda ögon som stirrar rätt in i hennes 
själ, fruktansvärd vred välde ur fågeln. 



Hon såg en bit glas hon såg hennes ögon 
bli röda och svimmade,  
 

 
 
 
sen vaknade hon. Någon hade messat 
henne det var hennes vän Simi är du ok 
stod de. Jini skrev ok. Hon gick vidare, 
tillslut kom hon fram till ett skrivbord 
det låg en ipad med ett bildspel med en 



pingvin som monster! Kliver in i ett rör 
och blir ett monster.  
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Nästa dag Jini är ute och promenerar 
sen ser Jini en lapp hon läser den.  
 
Den som tror på läskig gammal dimma är 
ju inte klok ???  
 
Vad menas med de där undrade Jini. 
Dimma kanske spöken hon gick och 
funderade jag kanske kan slå upp de i 
bibblan.  
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När Jini är i biblioteket hittar hon 
Fakta om pingviner. Dom är lika snabba 
som torpeder men bara i vattnet. De 
har fett indränkta fjädrar som skyddar 
mot fukt & kyla. De här kanske jag kan 
använda sa Jini men vad är det där för 
avtryck .  Skumt, vem kan göra sådana 
fingeravtryck? Dessa avtryck var 
väldigt skumma såg ut som fenor. 
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Nästa dag är Jini i kemisalen 
I går sabbade Roj Jinis cykel 

Hon  hade bestämt sig  för att bussa på 
monstret på han! 

Men vad skulle hon locka monstret med? 
Vänta lite den har fett indränkta 

fjädrar de gillar säkert kladdiga saker 
den åt pizza jag testar prickikladd de 

gamla familjereceptet borde funka hon 
tog fram en Lapp 

 
  



 med ett recept 
1 gram pricki (prickat strössel) 

Två dl socker 
5 kakaobönor 

Ett gram vetemjöl 
3 gram smör 

& glasyr 
(sockervatten) 

Allt fanns utom kakaobönor. 
Jini gick till rektorn Tomas hade 

kakaobönor 
Sen började 
Jini blanda.  
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Färdig!  

Men var är monstret?  
Efter skolan gick Jini till en pizzeria 
och gick lite längre bort till en gränd 

där ställde hon en bit kladdkaka. 
Röda prickar lyste i mörkret marken 
skakade lite. Ögonen hennes kunde 

knappt se sen slutade allt och där stod 
den. Den monstruösa best stirrade rakt 

mot henne sen på kladdkakan. JINI 
lämnade monstret som raskt åt upp 

kladdkakan. Ögonen blev svarta. 
Den lugnade sig, vill du ha mer? sa Jini 
pingvinen hoppade långsamt till henne 

sen snabbt och åt upp den. Kan du göra 
en sak åt mej? 

 
  



Monstret hoppade och försvann i rask 
fart. Jini sprang efter den hoppade 
över taket och sprang på gator till 

skolan! När Jini äntligen kom fram så 
sprang Jini. Sen såg hon Roj och 

monstret förlåt mig för att jag skrev 
att monster är lydiga och jag ska lämna 

Jini i fred.  
  
 
  



9 avslöjandet 
  

Efter SO var det matte men Jini 
såg på Morgans hand att han hade ett 

skumt sår som en uggla? nej, en pingvin? 
båda?  

Jini funderade länge 
Vänta Roj fick de märket också av 
monstret vänta var de Morgan som 
muterade pingvinen o Roj måste ha 

skrivit dikten det han sa påminner om 
den och monstret tog hans minne  som 
hen inte ville att någon visste om hen. 

Monstret vände nog artikeln och det är 
en pingvin de lever i kyla det är kallt i 

källaren som de förklarar. 
Varför den bor i källaren! 

Då kom monstret fram den hade en 
träbit i munnen de stod matte vill du bli 
mitt husdjur? Varelsen nickar då så sa 

Jini. 



  
Nästa dag är allt som vanligt eller?  

 


