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Bertil är äntligen på Toysrus. 
Med sina kompisar Greta och Hans. 
Han åker en rutschkanna in till Toysrus. 

Bertil har 20 kronor med sig. 
Greta har 50 kronor med sig. 
Hans har 100 kronor med sig. 
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Toysrus är jättestort Bertil går till NERF 
pistolerna. 
Hans och Greta går till Barbie dockorna. 
 man får provskjuta nerf pistolen 
Dominator.

Bertil har inte råd den kostar 230 kronor. 
Så han tar den han springer till Hans och 
Greta. 
Kolla vad jag har hittat den nya 
dominator. 
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Dom säger att han inte har råd med den gå och 
lägg tillbaka den vi måste gå nu. Bertil går till 
NERF pistolerna men hann vill inte lägga tillbaka 
den så att han tar den och stoppar den innanför 
jackan. Han springer till Hans och Greta vid 
kassan. 

Dom andra hittade inget dom hade råd med. Så 
dom börjar gå till utgången men när dom 
kommer dit så piper det och då kommer en tjej 
och säger att hon måste kolla era fickor hon 
börjar med att kolla i Hans fickor sen tar dom 
Gretas sen Bertils sen märker hon att Bertil har 
stjält en Dominator.
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Sen så tar hon Dominatorn och säger till 
Bertil och säger att man får inte stjäla sen 
följer hon med Bertil till hans mammas bil 
sen berättar tjejen till Bertils mamma att 
han stjälde en Dominator. Då när dom har 
släppt av Hans och Greta så säger Bertils 
mamma att han får spelförbud och att 
man inte får stjäla. 

Då lärde Bertil sig att man inte får stjäla.,
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Boken handlar om Bertil och Hans 
och Greta vänner som är på toysrus 
och Bertil stjäl från toysrus. 
författarna Noel och Vidar!
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