
Det knakade till i 
busken. Bakom mig 
hörde jag ett ljud. 
Det lät som någon 
var mycket nära. 
Hon.....

Det brinner skrek 
jag! Mitt hjärta 
klappade snabbare 
och snabbare. Nu.....

Mormor tjöt av 
glädje. Hon hade 
länge längtat efter 
det här 
ögonblicket. Varje…..

Mannen tittade mig 
rakt in i ögonen. 
Jag......

Plötsligt blixtrade det 
till på himlen. Allt.....

Hundarna sprang så 
fort de kunde. Det 
var hett ute.
Jag…...

Var kom alla 
människor ifrån? 
Helt plötsligt var det 
fullt på hela....

Stenen gnistrade i 
solen. Den låg där så 
fin. Runt omkring 
stenen....

Jag läste vad det 
stod på lappen. Jag 
blev överlycklig och 
bestämde mig för 
att....

Mitt ben värkte och 
jag visste inte vad 
jag skulle ta mig till. 
Det var när jag 
hade....

I drömmarnas land 
finns allt jag drömt 
om. Det första jag 
såg när jag kom dit 
så....

Katten jamade och 
jamade. Ingen hörde 
det. Alla.....

I huset var det kallt 
och mörkt. Jag 
vågade inte gå in 
ensam utan väntade 
på.....

Nu hade jag 
bestämt mig. Varje 
måndag skulle jag....

Handlingslista! Idag 
ska jag baka en..... 
Det här behöver jag 
köpa:



Vattnet är 
vått, vattnet är 
blått, katten bor 
i hatten, apan...

Jag är som en bil, 
jag är hård, jag är.....

Katten är mjuk, 
mjuk som sammet, 
sammet är vackert, 
vackert som....

Jag ha en mus i 
min väska. När jag 
skulle gå ut så.....

En dag var jag ute 
och cyklade då 
kom....

Jag önskar att 
jag vore en liten, 
liten....

En gång för länge 
sen när jag bara var 
en litet barn så....

Grattis 
på födelsedagen 
kära du! Du är 
verkligen en fin vän. 
Du.....

Hej! Vad roligt 
att höra ifrån dig. 
Det var så länge sen 
vi sågs. Jo tack, allt 
är bra med mig. Jag 
har just flyttat 
hemifrån och nu bor 
jag....

För länge, länge 
sen fanns det en....

Minns du en 
sen kväll när vi....

Det var 
faktiskt ganska 
roligt, jag...

Jag skulle baka 
en kaka utan recept, 
det smakade gott 
och den var så fin. 
Den hade......

Varje dag när 
solen går upp så....

Vad vore natten 
utan månen, vad 
vore dagen utan 
solen, vad vore.....


