Kakor och framtiden, det är livet!
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Det var en gång i fram tiden fyra bebisar som va super jäldar Dåm
hete
Alex och Ebbe. Ebbe va den tjockaste han åt Altig den andra
hete Tom och sen får vi inde glöma Belinda och Dåm skule snart RÄDA
värden från den onda muﬃnsen som ville ta over värden som behövde
mustasch för att prata annars skule han prata så har hckdkdlsj han
Bode på en planet som hete kaka och nu skule Dåm åka i en rymdraket
till planeten kaka men när Dåm va Vrame blev Dåm fångade av muﬃns
menn då sa muﬃns nu ska ni vå DÖ i en jätte stor paj som är så jup att
ni kommer att DÖ!!!! O nej vad ska vi jöra nu sa belinda jag tyger att vi
ska gå till en pizza resturag och köpa jätte myket pizza sa Ebbe nej det
kan vi inte sa Tom men kanje sen om vi fortfarande lever då.

Ta dåm och läg dåm i jätte pajen sa muﬃns till sinna menn dåm tok dåm
och la dåm i jätte pajen vad ska vi jöra nu då sa belinda jo vi kUNDE JU VARA
PÅ EN PIZZA resturang just nu sa Ebbe.Ebbe såg ut som en röd tomat.när
Ebbe hade sakt det där långa ordet hade en halv timme gåt och dåm var
redan i pajen. mmmmmmmm.
Cänner ni den hara varma goda dåfden
sa Ebbe ja sa Alex vi är ju i en jätte paj Ebbe doppade ﬁngret i pajen och
Slika mmmmmmmmmm så gått sa Ebbe han doppade huvet i pajen och
börja äta medans han åt sa han mmmmmmmmmm vilket smakfullt set att
dö på mmmmm. Mums han åt och åt tills al paj var bårta då hadde Ebbe
blivit som en stor köttbulle då kunde bebisarna da muﬃns och setta
honom i skurk feigelset. SLUT!!!!

