
    Nu är 
  det er tur 
  att skriva! 

Hej!
 Mats heter jag, och är författare till 
   ABC-klubbens läseböcker. Jag har 
     skrivit många berättelser om Asta, 
       Bea och Cesar och nu vill jag
            att du skriver en berättelse
                 om ABC-klubben 
                         till mig! 

Har du läst berättelsen Nyckeln till skatten? Hoppas att du gillade den! Nu skulle  
jag vilja höra en berättelse om ABC-klubben som du skrivit – antingen själv eller  
tillsammans med någon kamrat eller som ett grupparbete. Jag har skrivit ett avsnitt  
till ett nytt äventyr med Asta, Bea och Cesar som du/ni får skriva en fortsättning på.  
Lycka till!

Nedan händelse ska finnas med någonstans i berättelsen:

– Jo, jag är helt säker på att jag kände igen henne,  
sa Bea. Men jag kan inte komma på var jag sett  
henne förut. 
– Du inbillar dig, sa Cesar. Hon har ju precis flyttat hit. 
Asta hämtade sina skor ur torkskåpet. Hon drog ur  
tidningspapperet hon hade stoppat i dem när de  
var blöta, knycklade ihop det till en boll och kastade  
den på Bea. 
Bea fnissade till, men rynkade sedan pannan. Sakta  
vecklade hon upp tidningssidan. 
– Jag sa ju det! sa hon och pekade på en bild.  
Jag visste att jag hade sett henne förut!

Regler

Det är bara elever som går i åk 3 som kan skicka in sin 
berättelse. Eleverna kan skriva själva, tillsammans med 
en kamrat eller i en grupp. Texten kan vara skriven för 
hand eller på dator.

Vi behöver ha berättelserna senast den 15/4. Posta 
dem till Natur & Kultur, Att: ABC-klubben, Box 27323, 
102 54 Stockholm. Alla bidrag måste vara märkta 

med elevens/elevernas namn, skola och skoladress! 
Använd gärna försättsbladet som finns på nok.se/
berattartavling. OBS! Det går inte att mejla in bidragen.

Vi förbehåller oss rätten att publicera berättelsen  
i tryckt och/eller digital form med upphovsmannens 
namn och skola.

Juryn består av Mats Wänblad, författare till ABC-
klubbens läseböcker, Eva Postrup, förlagsredaktör  
och Marie Stana, marknadskommunikatör.
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