Banane
n Stures
äventyr
Av:Irina
Visson

Det var en gång en banan,
men inte vilken banan som
helst utan en levande
banan. Han hette Sture.
Han hängde och svängde i
ett träd i mitten av Afrika.
En dag blev han plockad
från trädet, och instängd i
en låda (som för honom
liknade ett rum) och
skickad till Sverige. Sen
blev han transporterad till
en affär som hette Coop
Konsum. Någon köpte
honom och nio andra
bananer.

Personen la honom (och de
andra bananerna) i en
fruktskål. En dag var en av
hans vänner borta!!! Alla
andra bananerna
(+ Sture) blev så klart
ledsna. Nästa dag hände
samma sak igen, en annan
banan-vän var borta!!! De
blev ledsna igen så klart.
De nästa sju dagarna
hände samma sak tills bara
Sture var kvar!!! På
morgonen därpå kom en
hand och plockade upp
Sture!!!

-Hjälp!!! skrek Sture.
Han blev uppäten!!! Han
trodde han var död. Men
det var han inte. Han
öppnade sina ögon sakta
men säkert. Där var alla
hans vänner (människan
hade visst inte tuggat
dem).
-Sture, vad gör du här?
frågade de.
-Jag vet inte, sa Sture.
Sen hade de fest i alla sina
dagar (inne i en mage). En
dag ville de komma ut.

De hittade några rep (som
egentligen var spagetti).
De försökte klättra ut, fast
misslyckades. Sen hände
något konstigt de blev
teleporterade ut ur magen
(okänd anledning).
-Jag längtar hem, sa Sture.
-Vi med, sa alla hans
vänner.
-Jag bodde i Afrika, ni då?
frågade Sture.
-Vi med, sa alla hans
vänner.
-Då går vi på uppdrag till
Afrika, sa Sture.

Så begav de sig till Afrika.
De smög på tunnelbannor,
tåg och allt möjligt. Sen en
dag började en av hanns
vänner att bli bruna.
-Å nej jag håller på att bli
rutten, sa han.
-Då måste vi skynda oss,
sa Sture allvarligt.
De skyndade
JÄTTEMYCKET till Afrika.
När de hadde rest i två
dagar blev två andra
vänner också bruna.

Sen skyndade de ännu
mer. När de äntligen var
framme i Afrika hoppade
alla bananerna upp i träd
och låtsades att de växte
på träden.
-Jag växte här i detta
trädet innan jag blev
plockad, sa Sture.
-Vi med, sa alla vännerna i
kör.
-Men vänta är vi inte
kusiner?, frågade Sture.
-Ja det är vi nog, sa en av
vännerna.
-Tänk att vi inte märkte det
innan, sa Sture.
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Tack så mycket för att ni
läste min bok!

