
Bendys hemliga budskap 
magiska ink

Hans mat är 
baconsoppa.



Det var en gång ett monster.Han hette 
Bendy.Han bodde i skogen.Bendy var 5 år.Bendy 
åt råttor och fåglar. Han  gillade att vara ute och 
gå. Bendy har en 
 kompis, han heter Boris. Boris är en varg och är 
väldigt snäll.

En dag hittade inte Bendy sin kompis. Han var 
inte i sitt hus och han var inte i deras trä koja, 
han var borta. Bendy blev ledsen.
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Då mötte Bendy monstret Tomas. Bendy frågade 
monstret om han kunde hjälpa honom och leta. 
Då gick dem ut i skogen och letade.

Plötsligt hörde dem ett ylande. Bendy kände 
igen ljudet. Det var Boris. Boris satt högt upp i 
ett träd. Han var rädd, han hade sett en tiger så 
han klättrade upp i trädet. Nu kom Boris inte 
ner. Han satt fast i trädet.
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Bendy ringde efter brandbilen. De kommer och 
hissade upp sin stege till Boris. Boris blir räddad. 
Alla var glada.

När Boris kommer ner Ville alla leka 
tillsammans. Sedan gick  de till en restaurang för 
att äta spagetti. Alla var glada.
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