
Text
Rose Lagercrantz

bild
Eva Eriksson





Kapitel 1

         Det är Dunnes sista dag i ettan. 
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Dunne – hon som är så lycklig att hon skulle kunna 
skriva en hel bok om saken!

Det är just vad hon har gjort också, men den är 
tyvärr inte klar än.

Frågan är om den någonsin blir det.
Nu ligger den i ryggsäcken tillsammans med allt 

annat som ska hem från skolan inför sommarlovet.

Det enda som inte är nedpackat än är fotot  
på Dunnes bästa vän i världen, Ella Frida. 
Hon som flyttade till Norrköping.

Hela vårterminen har Dunne haft det i bänken. 
Hon har sett på det så många gånger att det borde 
vara alldeles söndertittat.

Men som tur är går fotografier inte att titta sönder.  



Varje gång Dunne betraktar bilden, ler Ella Frida 
på nytt mot henne.

Den här gången också.
Och Dunne ler tillbaka. Sen stoppar hon ner  

fotot i ryggsäcken. 
Nu är hon färdig med det här skolåret.

I morgon är avslutningen. Då ska alla vara fin klädda 
och sjunga. Dunne ska ha på sig en ny klänning  
som mormor har köpt åt henne. 
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I affären fanns det två klänningar som Dunne  
tyckte om: en ljusblå och en rosarandig.
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Hon visste inte vilken hon skulle ta.



Till slut olade hon.

Ole dole doff …
Kinke lane koff 
Koffe lane, binke bane.
Ole, dole …
… doff!



Det blev den blå! 
Dessutom fick hon nya vita sandaler  

med rosor på tårna.





Kapitel 2

Det är inte bara barnen som ska vara fina på skol
avslutningen, även klassrummet har pyntats.

Hela morgonen har klassen varit upptagen med  
att måla blommor och hänga upp dem på väggarna.

Dunne målade en stor lila ros. Den blev så vacker! 
Det tyckte alla som såg den.



Men när den skulle sättas upp visade det sig  
att häftstiften hade tagit slut.
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Det verkade inte som om Dunnes ros skulle 
komma med.
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I sista sekunden kom Vickan och Mickan och  
räddade henne.

”Du kan få det här”, sa Vickan och drog ut  
ett häftstift ur sin ena skosula.

Mickan drog också ut ett häftstift och gav  
till Dunne. 

Det händer ofta att Vickan och Mickan har  
häftstift i skosulorna för att det ska låta som  
om de har klackskor.

”Å, tack så mycket”, utbrast Dunne.
”Ingen orsak”, kvittrade Vickan.
”Det är sånt man har sina vänner till”,  

förklarade Mickan.
Fröken har nämligen sagt att de måste försöka  

vara vänner. Det är de också, påstår Vickan.  
Bästa vänner, påstår Mickan.





Men en dag när de spelade spökboll och Dunne 
råkade vinna … 



… blev Vickan och Mickan så arga att de jagade  
henne, tills hon krockade med en fyra som 

heter Elin …

… och skadade  
näsan så den höll på  
att gå av!

Elin sa förlåt många gånger.


