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David och katten är bästa vänner. Dem 
bestämmer sej att gå ut och bygga en koja. 
Dags för kojbygge sa David. Jag tar med 
mig godis burken sa Katten. Men vart ska 
vi bygga kojan? Frågar Katten. Vet inte sa 
David. Vi kanske kan göra det på gården? 
Frågade David. Nej i skogen! Sa Katten.

 
Ja, så gick dem till skogen. Katten hade 
godisburken och David hade virket, verktygen, 
spikar och skruvar. Katten hade valt ut hans 
favorit godis men han visste inte om David 
gillade dem. Dom kom fram till ett jättehögt träd 
som David ville bygga deras koja i. Men Katten 
var höjdrädd så han ville inte vara i det trädet. 
David sa att dem kunde bygga kojan lågt ner på 
trädet så att dem inte behövde vara så högt 
uppe. Visst. sa Katten men inte så jättelågt. 
För an vill va i mitten av trädet.
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Dem började genast att bygga kojan. Katten 
började med att spika fast golvplankorna medan 
David skruvade fast väggarna. Men efter ett tag 
så blev Katten trött och ta en godisrast, men det 
var då dem såg att godisburken var borta! 
Katten sprang det snabbaste han kunde till 
David. När han kom fram var han så andfådd att 
han knappt kunde andas. 

Efter ett tag kunde han säga ett litet svagt: 
Godis, godisburken är borta. David sa att dem 
skulle gå dit där godisburken stod och se om 
den som tog den lämnade några fotspår. Så dem 
gick till godisburkens plats innan den blev stulen.  
Då såg dem en hund och en tjej. De tog 
händerna fulla med godis ur deras burk!  
Sedan ställde de ner godisburken och sprang. 
Dem undrade om dem skulle springa efter eller 
om dem skulle bygga på kojan istället.  
Dem var tvungna att bestämma sig. 
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Sedan såg dem att flickan och hunden gick in i 
ett ganska slitet hus och att dem bodde där. Då 
valde David och Katten att ta med sig 
godisburken och börja att bygga kojan igen.  
Den blev cool för dem försökte bygga så bra 
som möjligt. !SLUT! Av Jonatan och Isak
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