
Zombieproblemet 

Det var en gång en klass som går i 3C på Runnerydsskolan. 

En dag skulle barnen i klassen spela fotboll. Då kom en gammal tant 

och ställde sig bredvid fotbollsplanen. Tanten såg ut som en häxa. 

Hon hade svarta kläder på sig och hade grått hår, lång näsa och långa 

naglar.  I munnen fattades det tand. Hon darrade när hon gick och i 

sin hand hade hon en käpp. Ett barn råkade sparka en boll på tanten. 

Tanten som var en häxa grimaserade och blev röd i ansiktet som en 

tomat. Hon sänkte ögonbrynen och det kom rök ur hennes öron. 

Häxan tog barnet som sparkade bollen och förtrollade det till en 

zombie. Zombien tog bollen och kastade den på fler barn i klassen så 

att de också blev zombies. De andra barnen sprang till fröken och 

fröken sa till dem ni behöver tre saker för att ni ska få tillbaka era 

kompisar som har blivit zombies. Ni måste ha alla tre sakerna innan 

skolan är slut annars så blir kompisarna zombies för evigt. Då sa 

barnen okej vad ska vi hämta. Ni ska hämta en blomma uppe på det 

högsta berget. Men var försiktiga för en drake skyddar blomman. Ni 

ska ner i det djupaste havet och hämta en magisk fisk och till en 

öken och hämta en trollstav.  

Fröken gav dem en nyckel och sa till dem att gå till det högsta 

berget. Barnen gick till det högsta berget. Blomman vaktades av en 

drake. Draken var orange och hade lång svans och vassa klor. Den 

hade vassa tänder och sprutade eld mot barnen. Hur skulle de lura 

draken så att de kunde öppna kistan? Barnen kom på att de skulle 

springa åt varsitt håll så att draken skulle jaga efter dem. Ett barn 

stannade kvar och öppnade kistan och tog blomman. Sen gick de till 

fröken med blomman. Fröken sa nu ska ni hämta fisken. De gick till 

havet. Barnen hade dykardräkter på sig och dök ner i vattnet. Där 

hittade de en magisk fisk. Fisken vaktades av en haj. Hajen hette 

Vilja. En kille lurade hajen och en tjej simmade in i grottan och tog 

fisken. Sedan lämnade de fisken till fröken. Sen reste de till öknen. 

Då fick de reda på att trollstaven vaktas av en mumie. Zahra hade 

örhängen som var av guld. Viktor fick en idé.  



Han sa: - Zahra ta av dig dina örhängen. Sen lockade Zahra mumien 

med sina örhängen. De andra hade grävt ett hål. Zahra låtsades kasta 

sina örhängen i hålet och mumien sprang rakt ner i hålet. Sen tog 

barnen trollstaven och sprang till fröken. Fröken kokade blomman och 

la ner fisken i vattnet. Så tog hon trollspöet rörde i grytan och sa 

”abra kadabra zombies blir barn igen”. Nu hade de en sekund på sig 

att få tillbaka sina kompisar.  

Skulle de hinna på en sekund? 

De hann och alla zombies blev barn igen och häxan försvann för evigt. 

De firade med en fest nästa dag. 

Snipp snapp snut så var sagan slut 
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