Ögon
överallt

av Judit Carlzon och
Asker Pellettieri Bisbo

För 20 år sedan föddes
två barn. Dom hette
Rikard och Lisa. Dom
låtsades vara snälla men
dom var elaka. Dom
bodde på
Ludmildagatan 7006.
Dom bodde i ett rött hus
på våning 13. Det fanns
23 våningar.

På den 23:e
våningen fanns det
en vind. En gång
när Lisa och Rikard
var uppe på vinden
hittade Rikard en
nyckel som ledde
till det kusliga
skåpet längst in på
vinden. Rikard
öppnade skåpet.

Ut kom en huvudlös man. Lisa
skrek :Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aa. Rikard stod helt still. Hans
reflexer skrek sparka sparka
sparka! Han sparkade in den
huvudlösa mannen och låste.

Han sprang ner men
han kom upp väldigt
snart. Han hade med
Lisas balettskrin. Han
lade nyckeln i skrinet.
Inne i skåpet hörde
han den huvudlösa
mannen: Små barn akta
er. Förstår ni
ingenting. Nästa gång
ni öppnar så blir det
inte kul
hahahahahahahahahaha
.
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e.

Dom gick upp till vinden och
skulle se om den huvudlösa
mannen var död. Lisa tog upp
skrinet. Rikard tog nyckeln och
låste upp skåpet. Skåpet gled
upp. Ut kom den huvudlösa
mannen. Om ni inte rånar
diamantbutiken 13 kommer era
föräldrar att DÖ. Den huvud
lösa mannen började sjunga
igen.💀

Om ni inte rånar
åt mig i kväll så
blir det inte kul
för er och era
föräldrar kommer
att dö i kväll.
Jag gör det,sa Lisa.
Du verkar vara en
väldigt duktig
flicka sa den
huvudlösa
mannen.Lisa gick
till
diamantbutiken.

Nu var det natt.
Lisa krossade ett
fönster. Polisen
kom. dom sa:
Stanna! Lisa
stannade. Hon
kunde inte låta
bli att vara en
lydig liten flicka
hon sa: Det är en
man som jagar
oss. Du och vem,
sa polisen.
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Vi tror dig
för honom har
vi letat efter
i 1349 år. Jag
kan visa er
vägen, sa
Lisa. Bra. När
dom kom fram
så var den
huvudlösa
mannen borta.
Det är det här
som alltid
händer han
har ögon
överallt.

ÄN I DAG SPRINGER DEN
HUVUDLÖSA MANNEN RUNT
KANSE I DIN STAD MEN DET ÄR
EN ANANN HISTORIA SOM FÅR
BERÄTTAS EN ANNAN GÅNG.
SLUT

