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Det var en gång en Pelle.  
Han stod och bakade  paj till han och 
hans bror Peter. 
Men när pajen var klar kom björnen 
Björn och åt upp pajen. 

När  Peter 
kommer ut till 
trädgården ser 
han björnen. 
Björnen blir rädd 
och springer in i 
skogen

När Peter kommer ut till trädgården 
ser han björnen. 
Björnen blir rädd och springer in i 
skogen.
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 När Pelle kommer ut igen så 
berättar Peter vad som hänt. 
Pelle och Peter springer ut i 
skogen och letar efter 
björnen.

 Som tur är hittar dom björnen och tar 
med honom hem. 
När dom kommer tillbaka så tar dom 
fram bak grejer.  
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 När dom tagit fram allt så baka Pelle och 
Peter en ny paj . 
Medan dom gör en ny paj.så dukar 
björnen Björn på altanen.

 När allt är färdigt går Björn och hämtar 
hans björnfamilj. 
Dom äter upp pajen tillsammans på 
altanen.och har det trevligt.
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 Pappa Björn säger att dom borde göra 
om det här. 
Och han ber om ursäkt för den första 
pajen.    

7Pappa Björn säger att dom borde göra 
om det här. 
Och han ber om ursäkt för den första 
pajen.    

Pelle säger att det är lugnt med pajen. 
Och att dom gärna gör om det.            
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