Det var en gång två systrar som hette Viperine och Snake-Ella. De var ormﬂickor och
kunde förvandla sig till ormar, Viperine blev en viper och Snake-Ella blev en
huggorm. De hade en bror som försvann för ﬂera år sedan. De hade ett perfekt liv
tillsammans med sina föräldrar i ett hus i Snakeland. Tills en dag då deras föräldrar
dog i en bilolycka på väg till jobbet. De ﬁck bo på ett barnhem där ägaren är
jätteelak. Hon åt gourmetmiddag medan de andra ﬁck endast ris.

Hon sov i en himmelsäng medan barnen sov i billiga sjukhussängar. En natt när alla sov
ﬁck Viperine en idé, hon sa till Snake-Ella att de skulle rymma nästa natt och leva som
vilda ormar, de packade varsin väska med nödvändiga saker. Nästa natt gav de sig ut i
djungeln i mörkret där de sov i träden. Nästa morgon var de båda hungriga de letade
men de hittade inget så det blev ingen frukost den här morgonen. De gick runt i
djungeln och hittade en stuga. De tittade på varandra och sa samtidigt:

-Vi går och kollar. Så de gick och kollade, där fanns en dörrknackare. Viperine kollade
frågande på Snake-Ella som nickade uppmuntrande. Viperine knackade, och bara en sekund
senare hörde de fotsteg närma sig dörren inifrån. Dörren öppnades långsamt och en hand
stack ut från öppningen och gjorde tecken åt dem att gå in. De tittade på varandra undrande
innan de gick in i stugan. Där inne såg de en man sitta i en fåtölj med ryggen mot dem, de
gick närmare och när de var ungefär två meter ifrån mannen så snurrade fåtöljen så att
systrarna kunde se hans ansikte.

De blev så förvånade att de trodde att de skulle svimma på ﬂäcken. För mannen var deras
sedan länge borttappade storebror, han såg ut precis som senaste gången de såg honom
för 6 år sedan. På samma gång ropade systrarna, MARKUS. Markus (alltså deras bror)
sprang fram och kramade sina småsystrar tills de ﬁck fram att de nästan kvävdes, sedan
frågade Markus om de ville bo i stugan med honom. Han sa att han visste de bästa
ställena att plocka frukt och ﬁska på, Viperine och Snake-Ella svarade exakt samtidigt:
-Jaaaa! Det är klart att vi vill.
-Nån som är hungrig? sa Markus. Denna gång svarade de också samtidigt:
-Jaaaa!
-Bra för jag har lite ananas över sedan middagen igår, då går vi och äter, sa Snake-Ella.

OCH SEDAN LEVDE DE
LYCKLIGA I ALLA SINA
DAGAR, KANSKE.

