
Brott i 
Paraköping

Författare Jakob &Ebbe



 
Det var en gång fyra vänner i 
Paraköping dom köpte godis till 
fredag kväll. Dom heter 

Bertil Emma Joel & Martin. 
Deras godis försvann nästa 
morgon. Då skulle det vara 
godisregn vid torget på 
balkongen. fast dom hade 
inget godis.
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Brottslingen byte ut 
allas godis i staden med 
frukt! Bertil ser en 
person som har mycket 
frukt genom fönstret.

Bertil hämtar sin hund och 
rusar ner för trapporna och 
springer ut men han hittar 
inte personen. Då samlas 
dom och letar  efter honom.
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Då samlas dom och letar  
efter honom. Men dom 
hittar inte han så dom blir 
oroliga. Dom letar i affären 
men ser honom inte. 

Men dom ser honom 
springa ut ur affären 
och dom kommer 
ifatt honom och tar 
allt godis tillbaka och 
tjuven säger.

jag skulle göra 
det nyttigare i 
staden!”
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skapad av Jakob 
& Ebbe.    bilder 
skapade av Ebbe 
& Jakob.  
baserad på att 
äta  nyttigheter 
t.ex frukter & 
grönsaker.

Hej då alla små, tack för att ni läste. !"💻🐙
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