Berättartävling

2021
3

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 har 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!
Händelsen här nedanför ska finnas med någonstans i berättelsen:
– Kom nu! sa Cesar. De stänger snart.
– Ska bara kolla en sista grej, sa Bea. Och
förresten är Asta fortfarande på toaletten.
Cesar kände paniken komma smygande.
Det här var som en mardröm.
– Snälla, sa han. Kan vi inte bara gå?
Toalettdörren öppnades och Asta kom ut.
– Äntligen! sa Cesar. Skynda er nu!
Bea skrattade till.
– Var inte så nervös, sa hon. De låser inte
innan alla är ute, fattar du väl?
Just då klickade det till i alla dörrar samtidigt. Sedan slocknade lamporna.

Regler

Använd gärna försättsbladet som finns på
nok.se/berattartavling. OBS! Det går inte att mejla
in bidragen.

Det är bara elever som går i åk 3 som kan skicka in sin
berättelse. Eleverna kan skriva själva, tillsammans med Vi förbehåller oss rätten att publicera berättelsen
en kamrat eller i en grupp. Texten kan vara skriven för i tryckt och/eller digital form med upphovspersonens namn och skola.
hand eller på dator.
Vi behöver ha berättelserna senast den 16/4. 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!

Juryn består av Mats Wänblad, författare till ABCklubbens läseböcker, Karin Schubert och Maria
Ramsby Guillemain, projektledare och redaktörer
samt Marie Stana, marknadskommunikatör.

