The Super World
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Prolog
I en mystisk värld långt långt borta...
Gick en helt vanlig Steve (trodde han i
alla fall). En gång hörde han ett mystiskt
ljud. Han letade efter var det hade
kommit ifrån. Han hittade en buske där
lät det exakt likadant. Sen såg han en
mystisk figur som gick ut från busken.
-Vem är du? frågade Steve.
Figuren bara stirrade på honom.
Steve gick långsamt närmare, den
sista biten lät han den gå fram.
Figuren verkade gilla Steve. Steve
klappade figuren.

Figuren klättrade upp på hans hand och
klappade Steve på huvudet. Figuren såg
hungrig ut. Fast de hade ingen mat. De
letade efter några äpplen. De hittade en
stig. De kunde inte bestämma sig vad de
tyckte var viktigast, att följa efter stigen
eller att palla äpplen hos grannen. De
tog stigen. De hittade en by från spelet
cube world. De gick till vapenaffären.
- Kan jag få ett diamantsvärd?, frågade
Steve.
- Det står inte på menyn, sa
affärsmannen.
Då kom det in en cube world figur med
luva över huvudet så man inte skulle
kunna se hans ansikte.

Han knuffade Steve i sidan.
-Hörru, sa Steve. Han svarade inte. -Va?
Jag hörde inte riktigt. -Hm, sa MMUA
(mystisk man utanför affären). -Vad va
det? sa Steve fundersamt. Han gick ut
och kollade vad det var som lät. Han såg
något vitt och fyrkantigt.

-Hm, sa Dr Trayarus. -Se upp!!! sa Steve.
En creeper! -Vad då se upp? sa Slimé.

Han gick fram till det. -Hej, gamle
kompis, sa Steve. -Det var länge
sedan.
Vad gör du här? frågade Steve. -Just
det jag glömde en sak, du filur ska få
heta... Slimé, sa Steve belåtet. -Slimé
här är Dr. Trayarus, Dr. Trayarus detta
är Slimé, sa Steve. Dr. Trayarus och
Slimé stirrade på varandra.

Slimé

Kapitel 1
Borttappandet
5 år senare...
Steve letade efter Slimé, Slimé letade efter
Dr Trayarus, Dr Trayarus letade efter Steve.
Steve blev hungrig och satte sig för att äta.
Han kom på att han var i en öken. Han såg en
oas, han sprang till den och hoppade ner i den.
Men det var bara en synvilla. Han skadade sig
på två ställen. Slimé var trött och satte sig för
att vila. Han kom på att han var i ett träsk. Han
tyckte att han såg Dr Trayarus och Steve. Han
hoppade fram till dem. Sen märkte han att det
var två zombies och att han hade sett i syne.
Han hoppade iväg. Zombiesarna var snabbare,
för de hade tränat. Stakars Slimé hoppade
ängsligt vidare. Zombisarna kom ikapp.

En slog Slimé. Han skadade sig igen. Han
hoppade upp i ett träd... Fortsättning följer... Dr
Trayarus hade sprängts till grannen som Slimé
och Steve skulle palla äpplen hos. Dr Trayarus
blev sugen på äpplen (för att han var hungrig).
Han öppnade grinden försiktigt fast han har ju
så stora armar så att det knarrade. Han hade
inte tänkt på laseralarmet. Alarmet gick till
nästa stuga.

Kapitel 2
Mördaren
Han hoppade fram mot det. Han
såg att det var Steve. Steve reste
sig och såg Slimé. De hoppade
fram till varandra och kramades. Nu letar vi efter Dr Trayarus, sa
de. Dr Trayarus hade en mobil
som var hundra år (om man
räknar Steve-år). Han ringde till
Slimé (för om man går in i honom
så är det ett helt hus där). En
creeper sprängde iväg Dr.
Trayarus.

Han kom till Slimé och Steve. De
kramades. Sen kom en creeper som hade
kamouflerat sig i sanden. Och sprängde
iväg dem till där Steve och Slimé hade
träffat varandra. MMUA skulle precis äta
sin paj när de landade. Så pajen hoppade
in i hans fejs. Fast han hörde aldrig när de
landade och trodde att det var hans MKUA
(mördar kackadua undviker alla). Han
kastade ut MKUA genom fönstret på
Slimé, Dr. Trayarus och Steve som flög in i
en buske. MMUA hämtade MKUA och
lagade en (ny) paj.

Kapitel 3
Bossen
De gick in i huset. -Inbro... sa MKUA fast MMUA höll
för näbben på honom. De gick ner i källaren.
Trappstegen knakade. MMUA hörde dem. Och
gick ner för att se vad det var som hade hänt. Han
såg Slimé fast trodde att det var hans slime staty.
Sen såg han Dr. Trayarus men trodde att det var
hans villager som serverade drycker till honom.
Sen såg han Steve och tänkte att det var den
uppstoppade Steven han hade beställt på
MineBay (eBay fast i Minecraft). Sen kom han på
att den skulle komma imorgon.

Steve hoppade in i Slimé. När MMUA skulle kolla
bakom Slimé så hoppade Steve ut och slog
honom bakifrån fast missade MMUA, tog sitt
svärd och slog Steve. Steve skadade halva
HP:et (health power (liv)). Steve tog ett svärd
som Dr. Trayarus kastade till honom fast MMUA
var för snabb och slog Steve. Steve hade bara
ett liv kvar. Han slog MMUA i magen. MMUA
skadades jättemycket. MMUA slog Steve. Steve
dog. Slimé hoppade på MMUA.
MMUA dödade Slimé med ett slag. Dr. Trayarus
kastade ett svärd på MMUA. Så att han dog. Dr.
Trayarus tog Steve och Slimé och sprang upp
till sin bil. Och körde till sitt laboratorium. Han
försökte att återuppliva dem. Det tog några
dagar/år. Det tredje året klarade han att göra en
återupplivningsmaskin. Men han hittade aldrig
Slimé eller Steve.

Sen såg han MKUA som hade tagit dem och
skulle kasta dem i lava. Han tog sin bil i sista
sekunden och fångade dem. Och åkte tillbaka
med dem. Fast innan han la in dem i maskinen
så kastade han ett rep på MKUA och satte
honom i källaren så att han skulle lära sig en
läxa. Han satte först in Slimé i maskinen, sen
satte han in Steve. Efter några dagar hade
MKUA blivit snäll. Då döpte honom till
DenFlygandeFjädern.
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