
Saknad kompis

Kevin zorondo Jusef salehi 
Aimen aberra 
 



En dag skulle Jonas till Kalle,men då var Kalle inte 
hemma så då gick Jonas hem.

Och då frågade Jonas sin mamma om 
hon kunde ringa till Kalles mamma.
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Kalles mamma verkar inte svara sa 
mamma.

Vad ska jag göra sa 
Jonas till sin mamma 
Du kan gå till lekparken 
sa mamma 
Det är inte lika roligt 
när Kalle inte är med 
svarar Jonas  
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Men vad ska du göra då? 
Muttrade mamma. 
Jag vet inte sa Jonas deppigt. 
Du kan spela fotboll med någon 
kompis föreslog mamma. 
Okej men med vem då undrade 
Jonas. 
 

Jag saknar Jonas säger 
Kalle.
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Men det slutade med 
att Jonas somnade. 

Men vi ska vara hemma 
på kvällen så att du kan 
leka med Jonas.
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Sen väcker mamma 
Jonas och säger att det 
är någon som väntar på 
dig.  

Jonas springer allt vad 
han har och sen ser 
han Kalle och då skriker 
Jonas Kalle!!! Sen lekar 
dom tillsammans varje 
dag.
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