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Oni är 13 år och har ﬂyttat till Wachington dc med sin
familj. En natt så hittade de en hemlös katt. Oni tjatade
och tjatade på sina föräldrar om att få behålla katten.
Tillslut sa de ja. Nästa dag gick dom till veterinären med
katten för att vaccinera den. På vägen till veterinären
funderade de ut namn till katten. De kom fram till att
katten skulle heta Donald jr.

Sen när de var framme så ﬁck de vänta i 10 minuter i väntrummet på att få
komma in till veterinären. Oni gillar mer katter nu men innan gillade hon
mer geparder. Veterinären ropade upp de så de gick in i rummet.
Veterinären tog för säkerhets skull alla 10 sprutor på en gång. När katten
tagit alla sina 10 sprutor så gick de hem med katten som de fått behålla.
Pappa heter Donald,och det var därför de döpte katten till Donald jr. Nu är
de hemma. De hade mycket pengar så de kunde åka till Hawaii. De vill åka
till Hawaii för att Oni vill åka dit. De packade sina väskor och sen gick det till
läkaren för att i Hawaii så ﬁnns det en farlig sjukdom. De skulle ta en hemsk
spruta tyckte Oni även om hon ville bli läkare.

Läkaren ropade in de till rummet de skulle ta sprutan. Mamma Tina började
att ta sprutan sen pappa Donald sedan alla små syskon och sist Oni. Oni var
livrädd!!!!!!!!!!! Sprutan och läkaren närmade sig Oni. Oni tog den snabbt och
så var det avklarat. De åkte där ifrån till ﬂygplatsen i Wachington dc. De gick
igen om säkerhetskontrollen och kom till gate 6d. Flygplanet skulle avgå
från gate 6a. Det åkte iväg till Hawaii. När de var på Hawaii gick de mot
hotellet. Helt plötsligt dök en orm upp och bet mamma Tina. De ringde
ambulans. De var tvungna att stanna ett par veckor till. Men till slut kom de
hem till Wachington dc och allt blev som vanligt igen. Slut.

