
    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 fi nnas med någonstans i berättelsen:

– Det är alltid så kallt när man kommer ut från simhallen, 
sa Asta och drog ner mössan djupare över öronen. 
Bea svängde fram ryggsäcken för att ta fram sin hals-
duk. Hon drog upp dragkedjan och stoppade ner 
handen. 
– Gah! skrek hon och släppte väskan på marken. 
Något rörde sig! 
– Vänta nu, hade inte du din blåa ryggsäck? sa Cesar. 
Alla tre stirrade på väskan. Den var grön – och nu 
hördes ett surrande ljud ur den. 
– Du måste ha tagit fel vid skogränsen, sa Asta. 
– Kanske det, sa Bea tyst. Men vems väska är då 
det där? Och vad är det i den? 
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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 19/4. 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 fi nns 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 upphovsper-
sonens namn och skola.

Juryn består av Mats Wänblad, författare till 
ABC-klubbens läseböcker, Maria Wedar och 
Maria Ramsby Guillemain, projektledare samt 
Marie Stana, marknadskommunikatör.Marie Stana, marknadskommunikatör.
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