Mitt liv som djur

Vi tror alltid att djuren tycker om oss vad vi gör,
men är det verkligen så i den här boken kommer
ni att få veta.
Vargen:Hej ni kanske tror att vi bara ylar vid
fullmåne men vi ylar faktist hela tiaaaaaaauuuuuuuoooooooo.
- precis så.Vi är efterlysta hrmm jag menar
fridlysta men mina brottsbröder oj jag menar
vänner har det ganska tuﬀt med mat nu. Ni vet
att kaninerna har skaﬀat DÖRRAR till sina hus så
nu kan vi inte slakta dem. En annan sak är att
rävarna blir ﬂer och ﬂer och då får dem ﬂer
kaniner, men största orsaken är att dem har en
mäster uppﬁnnare som gör massa bra grejer åt
dem. Aaaaaaauuuuuuuooooooooo atttjoooo det
där var rävarnas peppargevär så nu måste jag
sticka ner i min extremt lilla lya.

Hunden:Att vara hund suger i alla fall hos
familjen Petterson. Aldrig får man göra något
kul. Om man bara ﬁck vara varg, jag vet om
rävarna, men husse och matte=tusen gånger
värre. Ex. När hade den stora hund stjärnan
Lassie kläder på sig och när såg ni en varg med
en hemsk yllepyjamas och det värsta av allt
GULL SNACKET. Dem pratar med oss som om vi
var deras mini bebis, alltid
hej min lilla gulliga bebis eller
vem e så söt ja vem är det. Det är Då man
tänker- inte du i alla fall nä du är bara korkad ja
det är du ja det är du.

Vildsvinet:Hej bara så du vet är jag snyggare en
grisen och absolut dig, jag är snyggast i skogen.
Det tycker alla i skogen. Ockej i arten ja ja i min
familj när ska du sluta. Ja jag erkänner min
korkade polare kinesmullvaden Fu.Ling tycker
det, Men jag är i alla fall snyggare en honom.
Vart ska jag börja? Jag föddes i
- va är detta inte en intervju jaha då kan du väl
gå jag måste gå till spat och ta lite anti rynkkräm
Ockej och trimma näshåret, man vill vara snygg.

Rådjuret:Hej innan vi börjar helt vill jag pang
pang VARNA ER FÖR OLJUDET HÄR, så det var
bättre det är jägar vs djuren krig nu så vi får ta
det snabbt. Jag heter H. Orn och är 7 år gammal
redan som ett år var jag växternas ärkeﬁende nr.
1 PANG PANG så jag har en framgångsrik karriär
inom gräs. Jag är ädlast av alla i skogen och alla
respekterar mig och min Klan som heter The
Animals. Nu ska jag berätta om - SHIT DEM
KOMMER NÄRMARE, HJÄLP MAMMA PANG PANG
NEJJJJJJJJJJJ JAG TROR JAG
DÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖR. ÖHHHH.

Akvarieﬁsken:Hej har du någon gång känt att du
är övervakad, så är det för mig fast hela tiden.
Jag sitter här och kan aldrig simma någonstans.
Alla glor på mig och om jag vänder ryggen till går
dem dit. JAG ÄR ETT STALKER OFFER. Mina
kompisar tar självmord, men jag är starkare en
dem. Men det är svårt när JAG GES HOS
TANDLÄKAREN SOM TRÖST när klistermärkena
är slut. Jag är nog den olyckligaste ﬁsken i
världen.Faktist kanske jag överdrev eftersom
Blobﬁshen bara är ett fult huvud.

Tack för att ni läste min bok läs gärna the Tim
story också

Bilderna kommer från
creative commonds

