
Albin och Viktoria  
på lekparken

Skriven av Even 
Kubrom klass 3A 



Det var en gång två personer som heter Albin 
och Viktoria dom är vänner. Dom är 7 år gamla 
En dag var Albin och Viktoria på lekparken. Det 
var roligt. Sen blev det sent dom måste gå hem. 
Dom går hem och nästa dag leker dom igen. 
Dagen efter är det skoldag Albin och Viktoria 
är bra i skolan. 
 

Albin och Viktoria favorit ämne är matte. Alla 
barnen slutar klockan ett. Efter skolan ska 
Viktoria och Albin leka. Deras pappor följer med. 
Barnen blir hungriga så dom går hem och äter. 
Imorgon ska Albins pappa jobba.  Efter jobbet är 
Albins pappa trött.Han ska sova. Innan han sover 
ska han äta makaroner och köttbullar. 
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Nu är det sommarlov och Albin läser en bok i 
en timme. Albins pappa och Viktorias pappa 
är vänner. Imorgon fyller Albin år och Viktoria 
ska komma på kalas. Albin fick en mobil som 
present han blev glad. Dom ska äta pasta 
med köttfärssås sedan äter dom godis. Och 
sen leker dom. 

Nu börjar Albin och Viktoria 
tvåan. Det är deras första dag 
i tvåan. På rasten leker Albin 
och Viktoria kull. Det kom 
flera och ville vara med då sa 
vi okej.
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