Exempeltext dagbok
Texten här nedanför är exempel på hur ett dagboksblad kan se ut. Det finns
även en beskrivning av dagböcker med en genomgång av de typiska dragen
för genren.

Saturnus dagbok
Någonstans mellan Jupiter och Uranus 1 januari 2015
Hej hallå dagboken och gott nytt år!
Förlåt att jag inte hunnit skriva på länge. Men jag har haft fullt upp med
att bara vara Saturnus. Dagarna går så fort att jag inte hinner med allt jag
vill på dygnets 10 timmar. Tur att åren går så långsamt, annars hade jag känt
mig gammal nu när det nya året har börjat. Tänk att det var 29,5 Tellusår
sedan vi sa gott nytt Saturnusår till varandra!
Vet du vad som hände i går, dagboken? Väte och helium bjöd in
ammoniak och metan på nyårsfirande. Det blev värsta orkanovädret! Det
yrde av gaser så jag blev alldeles matt. Det är därför jag är lite randig i dag.
Titan, min största måne, var sur i helgen. Han vill bli kallad planet. Jag
förklarade att det inte var mitt fel att hans omloppsbana gick runt mig. Han
tyckte att det var orättvist att Merkurius fick kallas planet när han inte fick.
Ja, det är inte lätt att ta hand om alla mina 153 månar. De är ganska gnälliga
då och då. Rhea, var på uruselt humör förra veckan för att hon upptäckt att
hon nog inte hade någon atmosfär.
I går var jag väldigt nöjd med mina ringar. De hade nog aldrig varit
snyggare. Alla partiklar från de allra minsta sandkornen till de
kilometerstora partiklarna gjorde sitt bästa för att jag skulle se bra ut! Tänk
att människorna på Tellus hade mage att kalla dem för öron förr i tiden. Det
ser ju alla att det är ringar!
Nu hinner jag inte skriva mer. Jag ska ta hand om rymdsonden CassiniHuygens som ska besöka mig.
Tack och rymd för mig! Vi hörs!

