
Filmen kom ut 2010 och handlar om en helt 
normal familj som en kväll får ett underligt brev. 
Brevet är från deras onkel Drakomir. 
Familjen bor på en herrgård som heter Wolfsberg 
som de har ärvt av onkel Drakomir.

Nu kommer jag beskriva fyra scener från 
filmen.
Scen 1. Sonen Hunter, dottern Jorden och hus-
hållerskan i familjen är ute och letar efter 
ingredienser så att dottern slipper förvandlas 
till en varulv varje natt. Ingredienserna de letar 
efter för att slippa förvandlas är bland annat 
fladdermusspillning, jakblod och en tjurtand. 

Scen 2. Barnen och hushållerskan besöker on-
kel Drakomirs grav. Där ser Jordan och Hunter 
en text på graven som förtäljer historien om 
vampyrernas och varulvarnas långa strid.

Scen 3. Barnens pappa är på date på en
restaurang med sin nya flickvän som är
mäklare. Flickvännen vill köpa Wolfsberg 
herrgård men sonen dyker plötsligt upp och 
berättar att Jordan har försvunnit och säger att 
pappans flickvän, mäklaren, egentligen är en 
vampyr. 
Pappan tror inte på sin son men då ber sonen 
om en vitlök. Men det finns ingen vitlök på
restaurangen eftersom det är en
vampyrrestaurang. 

Scen 4. Nu är dottern Jordan på date med en 
kille som är lärling på ett slakteri. Plötsligt ro-
par en person som befinner sig på samma torg 
som Jordan  “Se Wolfsberg herrgårds monster!” 
och pekar på......
Ja, vill ni veta vem så föreslår jag att ni tittar på 
filmen Pojken som ropade varulv.

- Sebastian Bergström- Sebastian Bergström

M E D I A B Y R Å N
M A G A S I N

I detta nummer: Sebastian berättar, Klockrent, Eriks sportsida, Halloween Disney 
world, Trixi - fortsättningen, Bus eller godis, skräckfilmstips + 8-sidig bilaga!
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I DETTA NUMMER:

01 – Sebastian berättar.

02 – Innehåll / Klockrent med Kalle

03 – Allsvenskan

04 – Mickey Mouse Not So Scary 

Halloween Party

05 – Halloween på Liseberg

06 – Kortnovell: Trixi - Fortsättning.

07 – Bus eller godis?

08 – Skräckfilmstips!

Samt extra stor 8-sidig bilaga

med poesi inspirerat av döden.

Klockrent 
med Kalle

Vad säger en zombie som blir erbjuden 
gratis mat?

- Hjärna.

- Karl Krigsman

Mediabyrån är en daglig verksamhet inom 
Göteborgs Stad som producerar film på 

uppdrag av föreningar och organisationer.
Vi gör också nättidning, poddcast och webb-tv. 

www.mediabyrandv.se 
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Fotbollsintresserad som jag är följer jag naturligtvis Fotbollsintresserad som jag är följer jag naturligtvis 
Allsvenskan, den högsta ligan i herrfotbollen i Sverige.Allsvenskan, den högsta ligan i herrfotbollen i Sverige.
Det har varit en spännande säsong med mycket mål.Det har varit en spännande säsong med mycket mål.
Själv tittar jag extra på Göteborgslagen. Själv tittar jag extra på Göteborgslagen. 
Häcken speciellt har varit bra hela säsongen. Häcken speciellt har varit bra hela säsongen. 
IFK Göteborg var bra i början. Detta eftersom de då IFK Göteborg var bra i början. Detta eftersom de då 
mötte förväntade bottenlag. mötte förväntade bottenlag. 
Sedan hade de några förluster. Att de förlorade mot Sedan hade de några förluster. Att de förlorade mot 
GIF Sundsvall var oväntat. Men nu har de börjat vinna GIF Sundsvall var oväntat. Men nu har de börjat vinna 
igen och slog både Malmö FF och AIK på hemmaplan.igen och slog både Malmö FF och AIK på hemmaplan.

Vem leder serien idag?Vem leder serien idag?
1. BK Häcken 60 Poäng1. BK Häcken 60 Poäng
2. Djurgårdens IF 54 Poäng2. Djurgårdens IF 54 Poäng
3. Hammarby IF 50 Poäng3. Hammarby IF 50 Poäng
4. Kalmar FF 48 Poäng4. Kalmar FF 48 Poäng

Vem leder skytteligan?Vem leder skytteligan?
1. Alexander Jeremejeff 22 Mål1. Alexander Jeremejeff 22 Mål
2. Marcus Antonsson 20 Mål2. Marcus Antonsson 20 Mål
3. Marcus Berg 12 Mål3. Marcus Berg 12 Mål
4. Isaac Kiese Thelin och Christoffer Nyman 11 Mål4. Isaac Kiese Thelin och Christoffer Nyman 11 Mål
5. Nahir Besara och Gustav Ludwigson 10 Mål5. Nahir Besara och Gustav Ludwigson 10 Mål

Årets besvikelse måste jag säga att IFK Norrköping och Årets besvikelse måste jag säga att IFK Norrköping och 
Helsingborgs IF är. Bägge lagen har många bra spelare Helsingborgs IF är. Bägge lagen har många bra spelare 
men har ändå inte presterat. men har ändå inte presterat. 

IFK Värnamo listar jag som årets överraskning. De kom IFK Värnamo listar jag som årets överraskning. De kom 
upp till Allsvenskan från Superettan denna säsong. upp till Allsvenskan från Superettan denna säsong. 
Anfallaren Marcus Antonsson har gjort massvis av mål. Anfallaren Marcus Antonsson har gjort massvis av mål. 
Just nu ligger de på tionde plats i serien. Just nu ligger de på tionde plats i serien. 

Allsvenskan är inte avgjord när jag skriver detta.Allsvenskan är inte avgjord när jag skriver detta.
Så i nästa nummer får du en rapport om hur det gick. Så i nästa nummer får du en rapport om hur det gick. 

- Erik Lindmark Jr.- Erik Lindmark Jr.

ERIKS SPORTSIDA
Allsvenskan 2022
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MIcKEy’S NOT SO ScARy 
HAllOwEEN PARTy

Nu är det säsong för halloweenfirande och jag 
vill berätta om hur Walt Disney World firar 
Halloween.
Allt började med att Universal hade ett 
Halloweenfirande som riktade in sig på en 
äldre publik. Disney ville göra ett liknande 
evenemang men med förändringen att det 
skulle passa hela familjen. 

1995 öppnade Walt Disney World resort i 
Florida dörrarna för sitt nya evenemang 
”Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party”.  
2008  så  började Disneyland i Paris även att 
ha samma event.
Mickeys Not-So-Scary halloween party hålls 
under höstmånaderna augusti, september och 
oktober och startar kl 19.00. 

Alla gästerna som besöker Walt Disney World 
resort i Florida under september till oktober 
månad uppmanas att klä ut sig för att vara 
med och fira denna högtid. Gästerna får 
också små bus- eller godispåsar som de kan 
fylla med gratis godis under kvällen.

Det är även en parad med många Disney 
karaktärer som är utklädda.
Scenshower är återkommande varje år.

Nu under 2022 visar de shower som t.ex. 
Hocus Pocus Villain Spelltacular, Burning 
Rain of Death. Det blir en del av Walt 
Disney Worlds 50 –årsjubileum. 

Så är ni intresserade av Halloween och 
Disney är mitt tips till er att åka antingen 
till Disneyland i Paris eller Walt Disney 
World Resort i Florida för att upptäcka
detta magiska och roliga evenemang.

- Anton Ohlsson
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Hej, Alexander på Mediabyrån här. Jag 
tänkte berätta lite om min upplevelse av 
Halloween på Liseberg i år. Det var väldigt 
kul och spännande. Men det fanns kanske 
lite färre monster än vad jag hade förväntat 
mig. 

Jag tycker absolut det är värt att besöka
Liseberg under Halloween. Men gå inte 
hem innan 18.00! Före det är det som en 
vanlig dag på Liseberg, fast med fler 
pumpor och Halloweendekorationer 
förstås.

När klockan slår 18.00 förändras allt. 
Spökclowner och demoner kommer fram 

på sammanlagt fyra scener.
Om du inte är rädd av dig så gör som jag 
och ställ dig så nära scenkanten som du 
kan. Då kan det hända att en demon
sträcker fram handen mot dig … 

- Alexander Bergström

HALLOWEEN PÅ LISEBERG
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Nyfikenheten gjorde min päls grön, men 
också lite orange eftersom jag inte kunde låta 
bli att känna mig lite rädd. Jag tittade mig 
omkring och såg höga fyrkantiga byggnader 
som kallades hus där folk bodde. Jag hörde 
något brummande som åkte förbi och som 
kallades bilar.

Jag såg att några kom emot mig. 
De hade två ben och två armar. 
Den ena var större än den andra. 
De kallades människor.  Jag följde 
efter dem och såg att de gick in genom 
en grind till en plats där det fanns en 
lång grej som kallades rutschkana. 
Något stort och fyrkantigt var fyllt med 
sand och runda saker som hängde i 
kedjor och kallades gungor.
Den större människan lämnade den 
lilla som började gråta.

Det var en flicka. Jag såg att hon
tittade på mig. Sen kom hon fram 
och sa
- Hej, vem är du?
- Jag heter Trixi och jag är en blåalv, 
vad heter du?
- Olivia.
- Varför är du ledsen? frågade jag.
- Jag vill inte vara här på dagis, svarade 
Olivia
- Vad är ett dagis? undrade jag
- Ett ställe jag är på när mamma och 
pappa jobbar, sa Olivia

- Varför vill du inte vara här? Det verkar 
kul, undrade jag.
- Jag får inte vara med och leka med
dagiskompisarna, sa Olivia ledset

Min päls blev lila. Jag ville hjälpa Olivia.
-Kom så går vi dit, sa jag och tog Olivias 

hand. 

Jag rörde vid Olivias da-
giskompisar och plötsligt blev 

de glada och ville leka med Olivia.

- Var kommer du ifrån? undrade 
Olivia
- Jag kommer från planeten Livia 

och hamnade här av misstag, sa jag. 

       Sedan sa jag hejdå och gick               
vidare.

Fortsättning följer...

-Sara Lagerstrand

Del 2

Trixi : 
av  Sara  L agerst rand
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Bus eller godis brukar man höra när det är
Halloween. Det engelska uttrycket är ”trick or 
treat”. 

På Halloween klär barnen ut sig i skrämmande 
maskeringar. De går hem till folk och knackar på 
dörren och säger ”bus eller godis” när de öppnar. 

Om barnen inte blir bjudna på godis riskerar den 
som öppnar dörren att utsättas för bus eller med 
ett annat ord ”practical joke”.  

Tips på bus om man inte blir bjuden 
på godis:

• Klistra över lappen ”Ingen reklam tack” med 
en lapp där det står ”Mycket reklam tack!”

• Sätt tomtebloss på en pumpa i trädgården 
eller lägg i en liten smällare!  

• Lägg spindlar, riktiga eller i plast, i brevlådan.

Fun fact:
Det sägs att traditionen Halloween kom från
Skottland och Irland där fattiga barn klädde ut sig 
och knackade dörr för att tigga mat och pengar.
I slutet av 1800-talet fördes traditionen till USA av 
immigranter.

Halloween kom till Sverige på 1990- talet men blev 
vanligare på 2000- talet. 
Halloween och Allhelgona infaller samtidigt i
Sverige men allhelgonafirandet har sitt ursprung i 
kristendomen. Halloween firas 31 oktober.

Halloween påminner om påskfirandet i Sverige där 
påskkärringar knackar på dörren för att ge påskkort 
mot godis.

- Emir Selimovic

Emirs Hörna - 
Bus eller godis
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Birds (Svensk titel: Fåglarna)

Denna gamla härliga filmklassiker från 
1963 ska inte någon som är fågelrädd se. 
Filmen är gjord av ingen mindre än 
skräckfilmsmästaren Alfred Hitchcock. 
Filmen handlar om en ung kvinna vid 
namn Melanie Daniels som förälskat sig i 
den stilige Mitch Brenner.  
 
Mitch lillasyster önskar sig fåglar i födelse-
dagspresent på sin 11 årsdag. Melanie skall 
då ge henne två stycken ”kärleksfåglar” i 
present.

Men när hon ska överlämna fåglarna blir 
hon plötsligt attackerad av en fiskmås. 
Sedan råkar alla illa ut då alla fåglar börjar 
att anfalla staden. 

Slutscenen i filmen, när de
försöker att smyga sig ut ur huset där de 
har gömt sig, är klassisk. Då sitter det fullt 
av fåglar utanför som inte gör någonting 
mer än att sitta där som ett hot och titta på 
hur de flyr iväg. Fåglarna har vunnit.

- Richard Brandt

Nu under halloween så passar det bra med 
lite skräckfilms tips för er äldre läsare.
Här kommer tre skräckfilmstips från 
Alexander och Richard.

Terror på Elm Street 1
Handlar om tonåringen Nancy som dröm-
mer mardrömmar om Freddy, en man som 
är en barnamördare. Denna barnamörda-
re har knivar istället för fingrar. Han blev 
frisläppt från en rättegång på grund av 
juridiska teknikaliteter. Föräldrar i om-
rådet tog saken i egna händer och döda-
de Freddy, men Freddy fortsatte ändå att 
skörda mer offer efter sin död genom att 
döda barnen när de sover och drömmer 
mardrömmar.   

Fredag den 13:e
Är en amerikansk skräckserie som består 
av 12 filmer. Första filmen visades 9 maj 
1980. Jag tycker att den första filmen är 
bäst. Filmerna handlar om Jason som är en 
massmördare i hockeymask. (Masken har 
sedan blivit känd som Jasonmasken.)
I första filmen drunknar Jason i en sjö vid 
namn Crystal Lake.
Över denna sjö sägs det sedan vila en för-
bannelse.

- Alexander Bergström

Mediabyråns  
tips på skräckfilmer.


