Saras läskigaste dag
Soﬁa PL

Det var en gång en ﬂicka som
hette Sara. Hon var åtta år. En
mörk och blöt dag gick Sara i
skogen. Sara var rädd.
Sen så hörde hon ett ljud som
sa:
- Hjäääälp,hjäääälp.
Hon gick långsamt fram och där
såg hon en zombie! Zombien
hade på sig tio pinnar, tre löv på
huvudet och sen badade
zombien i en stor och djup pöl.
Sara skrek:
- Hjälp en zombie!!
Zombien åt upp Saras hjärna.
Sen blev hon själv en zombie.

En solig morgon åt Saras mamma
och pappa frukost. Då ringde det
på dörren. Saras pappa gick dit.
Sen öppnade han dörren och där
stod en zombieﬂicka! Saras
mamma sa:
- Vem är hon? Fråga henne!
Sen sa pappan:
- Vem är du, zombieﬂicka?
Flickan sa:
Hej jag heter Sara och jag har
träﬀat en zombie.
Mamman och pappan blev
förvånade. Det var deras barn!
Mamman knuﬀade in Sara. Sen
ﬁck Sara bada i varmt vatten. Sen
blev hon vanlig igen. Sara
berättade allting som hände
henne.

Sen blev det natt. Sara låg i sin
säng. Hon kollade ut i fönstret. Sen
bestämde sig Sara att rymma. Hon
skulle rymma för att hon ville se
zombien. Hon tog på sig kläder,
jacka, regnskor, vantar och
ryggsäck. I ryggsäcken fanns det
två mackor med ost, kakor och
vatten. Sen öppnade hon dörren.
Hon gick ner för trapporna in i den
stora luckan vid mushålet och ut i
den mörka och stora staden. Ingen
var ute, bara en människa. Sara
visste inte vem det var. Hon
vågade inte gå fram och fråga vad
han eller hon heter så att hon
sprang iväg. Nästa morgon låg
Sara vid godisaﬀären.

Hon var ju hungrig på natten. Hon
åt sina två ostmackor. Sen gick hon
in i godisaﬀären. Hon köpte en
påse karameller, en halv påse
lakrits och två klubbor. Hon gick ut
efter hon hade betalat. Sen ville
Sara gå hem så hon gjorde det.
Mamman och pappan sov. Så Sara
ﬁck göra vad hon ville. Sara åt
godiset hon köpte och tittade på
ﬁlm. Sen vaknade mamman och
pappan. Sara fortsatte att titta.
Sara sa:
- God morgon mamma och pappa.

Saras mamma började att laga
mat. Och Saras pappa började
också att kolla på ﬁlm som Sara.
Det var roligt att äta godis och titta
på ﬁlm. Sen var ﬁlmen slut. Sara
frågade:
- Mamma när är maten klar?
Sen sa Saras mamma:
- Om en liten stund.
Sara tänkte att hon kunde gå ut
och titta på zombien igen. Sen sa
hon till mamma och pappa:
- Får jag gå hem till Lisa en stund.

Sen sa pappa:
- Ja det får du, men glöm inte att
du inte får gå genom skogen för
där ﬁnns det tusen zombies.
- Ja, men får jag först gå och köpa
godishjärnor?
- Ja det får du.
Sara hann inte prata för hon hade
bråttom till zombien. Först sprang
hon till godisaﬀären. Där köpte
hon fyra godishjärnor i olika påsar.
Den första påsen var blå, den
andra påsen var gul, den tredje
påsen var grön och den fjärde
påsen var röd. Sen betalade hon
och sprang ut. Sara sprang in i
skogen, över bron, in i grottan, ut
ur grottan. Och framför henne
stod ett stort slott.

Slottet var svart och det kom ljus
från fönstren. Sara var kall och
hungrig. Då knackade hon på
porten. En häxa öppnade. Häxan
sa:
- Hej, vill du komma in och äta?
Sen sa Sara:
- Hej,jag heter Sara och jag är åtta
år, och jag vill komma in och äta.
Sen gick hon in. Häxan sa:
- Häxor laga soppan, spöken ﬁxa
till sovrummen, vampyrer tvätta
kläderna, mumier gör er som
trappor och monster gör kalaskort
till alla i slottet!
Sen gjorde de fest. Sara tyckte att
det var roligast på slottet och
hemma tråkigast.

Men hon tänkte att hennes
mamma och pappa skulle bli
oroliga.
Sen sa Sara:
- Häxan det första jag vill säga är
att jag vill hem, och det andra får
jag göra vad jag vill?
Häxan sa:
- Du får inte gå hem men du får
göra vad du vill HAHAHAHAHA!!
- Jag tänker bara vara här två dar
och sen går jag hem, sa hon.

Sara gick upp för mumietrapporna
och in i sovrummet hon skulle sova
i. Sen somnade Sara. Nästa dag
rymde Sara från slottet. Hon gick
ut genom fönstret, ut i skogen, in i
grotan och ut. Sen var hon i den
vanliga skogen där zombien
bodde. Sara sprang till stan. Sen
gick hon mot huset som hon
bodde i. Hon gick in. Sen sa Sara:
- Hallå är ni här?
Sen kom Saras mamma och pappa
och sa:
- Grattis på födelsedagen Sara, vi
ska titta på ﬁlm nu och äta tårta!

SLUT
- Tack mamma och pappa,
mamma kan vi kolla på ﬁlmen
nu som du sa? sa Sara.
- Ja det kan vi, sa mamman.
Nu äter vi tårta och tittar på
ﬁlm. Sen levde Sara lycklig i sin
nioårsdag.

