


Det var en gång en hamster och en 
kanin. Hamstern hette Pelle och 
kaninen hette Lilnufe. De var bästa 
vänner. De lekte varje dag. En dag så 
gick de till dagis för första gången. 
De var i samma dagis och de var i 
samma avdelning. De lekte på 
rasterna varje dag. De gick hem och 
åt fika.

Den dagen när Pelle och Lilnufe 
skulle leka. Då blev Pelle sjuk. Då 
kom superhjälten Lilnufe. Lilnufe 
gav Pelle medicin till Pelle. Pelle 
blev frisk. Pelle sa tack till Lilnufe. 
Nu kunde Pelle och Lilnufe leka 
båda lekte. Först lekte  de hos 
Pelle leka leka.
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Men innan de skulle leka. Så skulle 
de äta mat. De åt makaroner och 
köttbullar med ketchup. De åt 
glass efter maten. Sen frågade 
Lilnufe vart kommer tavlan ifrån. 
Jag vet inte vi kollar. Där under 
tavlan är det en film om Pelles 
pappa. 

Pelle och Lilnufe såg på filmen. Och Pelles pappa 
är inlåst i källaren. De ropa mamma mamma vad 
är det sa Pelles mamma. Pelle sa det som hände 
i filmen. Då sprang de dit. De ringde till Lilnufes  
pappa och han öppna stängslet. Då kom Pelles 
pappa då skulle de fira med en fest. De gjorde 
inbjudningskort och deckorera huset. De gjorde 
mat och sötsaker. Alla skulle komma. De fixa 
disco lampa och popcorn. Sen kom alla.
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Alla hade kommit. De va så 
kul tyckte alla som va på 
festen. Sen levde alla lyckliga 
i alla sina dagar.
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