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KAPITEL 1 
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Det var en gång en kille som hette 

Roland och bodde i ett land långt långt 

borta. Och Roland var en superschysst 

kille.

På den tiden hade man inte uppfunnit 

skolan än. Därför jobbade de flesta barn 

på familjens gård hela dagen.

Men Rolands föräldrar tyckte det var 

viktigt att deras son fick en utbildning 

och lärde sig spela ett instrument. Så 

Roland satt för det mesta på sitt rum och 

läste böcker och övade sig på att spela 

flöjt.

Roland tyckte det var tråkigt att lära sig 

spela flöjt men eftersom han ville vara 

en god son så klagade han inte.



9

De levde i en farlig värld som var full 

av troll och jättar. På grund av det ville 

Rolands föräldrar att han skulle stanna 

inne och inte ta några risker. Speciellt 

inte när det var mörkt ute.

ROLAND! DAGS ROLAND! DAGS 
ATT KOMMA IN ATT KOMMA IN 

NU!NU!
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Roland hade aldrig ens varit utanför byn. 

Han ville så gärna vara som sin farfar 

som hade upplevt många spännande 

äventyr. Farfar hade kallats för Faffa den 

frejdige och slagits mot farliga monster 

och sökt efter gömda skatter.

Men alla äventyr hade slitit hårt på Faffa 

och Roland visste vad det berodde på. 

Faffa hade ofta glömt att ta på sig sin 

hjälm och blivit slagen i huvudet lite för 

många gånger.
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FAFFA!
FAFFA!

Roland lovade sina föräldrar att om 

han gav sig ut på äventyr så skulle han 

ALLTID vara försiktig och ha på sig 

hjälm. Men de sa att om han verkligen 

ville vara försiktig så gjorde han klokast 

i att stanna hemma och öva sig på att 

spela flöjt.

Så det enda Roland kunde göra var att 

läsa om Faffa och fantisera om att vara 

med om EGNA äventyr.
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Ibland blev Roland lite RÄDD när han 

läste om monstren i historierna om Faffa. 

Då behövde han sova i sina föräldrars 

säng några nätter. Men det hade mamma 

och pappa säkert ingenting emot efter-

som de älskade honom så mycket.

Rolands pappa jobbade för det mesta 

hemma, men en eller två gånger i 

månaden åkte han på affärsresor till 

andra byar. Innan han åkte sa Rolands 

pappa alltid samma sak.

TA HAND OM TA HAND OM 
DIN MAMMA, DIN MAMMA, 
GRABBEN!GRABBEN!

KLAPPKLAPP
KLAPPKLAPP
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Just nu tycker du antagligen att det här 

är en rätt tråkig bok. Men vänta bara! 

För om en liten stund kommer den att bli 

JÄTTEBRA.

Tidigt en morgon när Rolands pappa 

var ute på en av sina resor hände det 

nånting helt GALET. När Roland steg upp 

för att öva sig på att spela flöjt var det 

ISKALLT i rummet.

Han trodde inte sina ögon när han tittade 

ut och såg att det SNÖADE.
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Jag borde kanske ha sagt att det här var 

mitt i sommaren för att du VERKLIGEN 

ska fatta hur konstigt det var.

Roland sprang snabbt ner till köket för 

att berätta för mamma om snön. Men 

hon var FÖRSVUNNEN.

Så Roland gick ut för att fråga mrs 

Nettles i grannhuset var mamma var. 

För mrs Nettles snokade runt mycket och 

brukade veta vad alla höll på med.

Men då fick Roland några riktigt dåliga 

nyheter.
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Mrs Nettles sa att Mäktiga magikern 

hade kommit till byn och KIDNAPPAT 

Rolands mamma. Han hade tagit henne 

till sitt fort av is och där satt hon 

FÅNGEN.

Roland FLIPPADE UR FULLSTÄNDIGT när 

han fick höra det. Nu undrar du säkert 

”Men varför ringde han inte bara sin 

pappa?”

Men vet du vad? Telefonen var inte 

uppfunnen än så det var OMÖJLIGT.
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Och om Roland hade skrivit ett brev till 

sin pappa så skulle det inte ha kommit 

fram på evigheter. För posten på den 

tiden gick med SNIGELFART.

Roland var orolig för sin mamma. Och 

DESSUTOM var han bekymrad över vad 

hans pappa skulle säga när han kom 

hem.

Roland kom fram till att det enda han 

KUNDE göra var att ta sig till Isfortet och 

rädda sin mamma på EGEN hand.

JAG ÄR JAG ÄR 
MYCKET MYCKET 

BESVIKEN PÅ BESVIKEN PÅ 
DIG!DIG!
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Men Roland visste att det skulle bli en 

farlig resa så han gick ner i källaren och 

tog fram Faffas gamla rustning ur en 

murken kista.

Och trots att Roland var lite rädd för 

monstren och ledsen över att hans 

mamma hade blivit kidnappad så tyckte 

han att det skulle bli SPÄNNANDE att 

vara med om sitt första ÄVENTYR.

ef
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När jag skrivit klart bokens första kapitel 
så visade jag det för mamma. Hon blev 
stolt över att jag hade en sån fantasi 
och sa att det skulle bli jättespännande 
att läsa FORTSÄTTNINGEN.

Jag väntar med att visa boken för 
pappa tills den är KLAR. Då ska jag 
be honom att läsa den för mig som 
godnattsaga. Men jag tänker låtsas att 
jag inte vet vad som ska hända för då 
blir det MYSIGARE att läsa tillsammans.
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Jag såg fram emot att visa boken för 
min bästa kompis Greg Heffley. Han gillar 
historier om drakar och trollkarlar och 
såna grejer så den borde passa honom 
perfekt.

Men han sa ingenting så det var svårt 
att veta om han gillade den eller inte.

Jag frågade Greg vad han tyckte om 
boken så här långt och då frågade Greg 
mig om han skulle svara ärligt eller säga 
det som jag VILLE höra. Jag sa att jag 
ville veta vad han tyckte på riktigt.
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Greg påminde mig om att FÖRRA 
gången jag sa att jag ville ha ett ärligt 
svar så blev det PROBLEM. Det var när 
jag visade honom vad jag hade lärt mig 
på min första lektion i steppdans.

Greg sa att han tyckte att det var 
värdelöst och då blev jag ledsen. Jag 
berättade för hans mamma vad han 
hade sagt och hon blev inte glad.

STEPPSTEPP
STEPPSTEPP
STEPPSTEPP
STEPPSTEPP
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Greg sa att om han sa vad han tyckte 
på riktigt och om det gjorde mig ledsen 
så fick jag inte skvallra för hans mamma. 
Jag sa OK och det tummade vi på.

När den saken var klar sa Greg alla saker 
han tyckte var fel i berättelsen och han 
hade hittat MASSOR av fel.

Det första han sa var att jag inte 
kunde börja med "Det var en gång" för 
det var töntigt och lät som om man 
läste en saga. Det gjorde mig lite ledsen 
direkt för det var faktiskt MENINGEN 
att det skulle vara en saga. 

Sen sa Greg att jag inte skulle ta illa upp 
men att en massa saker med Roland inte 
var så bra. Det värsta var hans HÅR.


