Kapitel 1

H
I en liten ort i ett stort hus bor Kalle och hans H
familj. Kalle har det rätt så super bra för hans n
d
pappa hade vunnit drömvinsten och nu är
m
dom rika (vilket gör att typ alla i hans klass
vill bli kompis med honom vilket han inte har e
in
något problem med). Han en har bra skola.
d
Allting var super bra i hans värld Men idag
b
känner sig Kalle lite ledsen för hans hund
hatar honom och sen stack den. Kalle tyckte h
a
verkligen om hunden fast den var jobbig
k
ibland. Kalle hade lite ont i magen så han
gick ner till sin mamma som stod och lagade H
S
mat i köket. Det var något slags kött. Kalle
h
tyckte om kött särskilt när det var grillat kött
Men det var stekt. Mamma var rätt så sur för f
g
hon hade glömt någon krydda som såg
s
smarig ut. Så hon frågade Kalle om han
e
kunde gå till mat affären och köpa någon
krydda. Ok sa Kalle och gick ut. Han gick på h
ja
gatan mot mat affären tills han kom till
K
dumma gamla gubben Bertil som stod och
f
krattade på gården.
H
u
t
ä
d

Hej du din lille skit sa dumma gamla gubben Bertil.
Hej sa Kalle rätt så blygt. Han sa skit till Kalle för
när Kalle va liten så hade han kastat en bajskorv på
dumma gamla gubben Bertil. Det enda som var bra
med dumma gamla gubben Bertil var att han hade
ett stort citron träd mitt på hans tomt. Kalle visste
nte hur hann fick tag i ett stort citronträd. Han gick
där ifrån rätt så snabbt för han ville inte hamna i
bråk med dumma gamla gubben Bertil. När Kalle
hade kommit till den branta backen mot mat
affären. Kalle började gå ner för backen. När han
kommit ner så tog han en korg och gick in i affären.
Han gick mot kryderna och. Tog en som såg god ut.
Sen gick han mot kassan det var väldigt lång kö så
han fick vänta lång stund. När Kalle äntligen var
först i kön så betalade han så fort han kunde. Sen
gick han ut så snabbt som möjligt. När Kalle kom ut
så såg han ett konstigt spår av fågelfrön han följde
efter spåret och desto närmare han kom desto mer
hörde han ett konstigt ljud som lätt ungefär så här
aa mm det är så gott nnaammm nam nam ooo.
Kalle tyckte det var mycket spännande så han
fortsatte följa efter fröna tills han kom till en buske.
Han gick igenom busken och såg en väldigt chock
uggla som åt stora påsar med fågelfrön. Kalle
tyckte att det var väldig konstigt för det första ugglor
är nattdjur för det andra ugglor pratar inte och för
det tredje ugglor är inte så där feta.

Hej du din lille skit sa dumma gamla gubben
Bertil. Hej sa Kalle rätt så blygt. Han sa skit till
Kalle för när Kalle va liten så hade han kastat en
bajskorv på dumma gamla gubben Bertil. Det
enda som var bra med dumma gamla gubben
Bertil var att han hade ett stort citron träd mitt på
hans tomt. Kalle visste inte hur hann fick tag i ett
stort citronträd. Han gick där ifrån rätt så snabbt
för han ville inte hamna i bråk med dumma gamla
gubben Bertil. När Kalle hade kommit till den
branta backen mot mat affären. Kalle började gå
ner för backen. När han kommit ner så tog han e
korg och gick in i affären. Han gick mot kryderna
och. Tog en som såg god ut. Sen gick han mot
kassan det var väldigt lång kö så han fick vänta
lång stund. När Kalle äntligen var först i kön så
betalade han så fort han kunde. Sen gick han ut
så snabbt som möjligt. När Kalle kom ut så såg
han ett konstigt spår av fågelfrön han följde efter
spåret och desto närmare han kom desto mer
hörde han ett konstigt ljud som lätt ungefär så hä
jaa mm det är så gott nnaammm nam nam ooo.
Kalle tyckte det var mycket spännande så han
fortsatte följa efter fröna tills han kom till en buske
Han gick igenom busken och såg en väldigt choc
uggla som åt stora påsar med fågelfrön.
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Hej du din lille skit sa dumma gamla
gubben Bertil. Hej sa Kalle rätt så blygt.
Han sa skit till Kalle för när Kalle va liten så
hade han kastat en bajskorv på dumma
gamla gubben Bertil. Det enda som var bra
med dumma gamla gubben Bertil var att
han hade ett stort citron träd mitt på hans
tomt. Kalle visste inte hur hann fick tag i ett
stort citronträd. Han gick där ifrån rätt så
snabbt för han ville inte hamna i bråk med
dumma gamla gubben Bertil. När Kalle
hade kommit till den branta backen mot
mat affären. Kalle började gå ner för
backen. När han kommit ner så tog han en
korg och gick in i affären. Han gick mot
kryderna och. Tog en som såg god ut. Sen
gick han mot kassan det var väldigt lång kö
så han fick vänta lång stund. När Kalle
äntligen var först i kön så betalade han så
fort han kunde. Sen gick han ut så snabbt
som möjligt. När Kalle kom ut så såg han
ett konstigt spår av fågelfrön han följde
efter spåret och desto närmare han kom
desto mer hörde han ett konstigt ljud som
lätt ungefär så här jaa mm det är så gott
nnaammm nam nam ooo.

Kalle tyckte det var mycket spännande så
han fortsatte följa efter fröna tills han kom
till en buske. Han gick igenom busken och
såg en väldigt chock uggla som åt stora
påsar med fågelfrön. Kalle tyckte att det var
väldig konstigt för det första ugglor är
nattdjur för det andra ugglor pratar inte och
för det tredje ugglor är inte så där feta.
Ugglan hade stora gula ögon, en grön svart
hatt och en rosa mustasch. Kalle stod och
kollade på ugglan en stund. Tillslut kollade
ugglan på honom. Kalle var väldigt
förvånad för att det är inte vanligt att en
uggla bjuder en på fågelfrön.
hej du Kalle. Jag ska ge dig en liten ledtråd.
Du borde gå till den personen du inte tycker
om och sen äta han goda saker sen träffas
vi igen här är mitt numer sa ugglan och gav
Kalle en lite lapp kast nummer tänkte Kalle
för det här stod på lappen 111188. När
Kalle kollade upp från lappen så fattades
en sak ugglan hade försvunnit. Oj sa Kalle
jag borde ringa honom han tog fram sin
mobiltelefon knapra in numret 111188 och
sen klicka han på gröna luren.

Ugglan svarade hallå Kalle jag bor på djungel
vägen 8. Kalle sa det finns ingen djungel
vägen 8. Jo jo jo sa ugglan bara ät god sur
frukt jag kommer inte ihåg vad den heter men
din värsta fiende har det. Hejdåå sa ugglan
och la på. Oj vilken konstig uggla sa Kalle.
Kalle började gå hem. Han gick upp för den
långa backen. Sen gick han längs gatan och
förbi dumma gamla gubben Bertil. Kalle
tittade mot hans citron träd surt gott från
fienden. Han gick hem rätt så nyfiken för att
en uggla hade pratat med honom. Han gick
hem med kryddan till mamma. Mamma
kryddade köttet och serverade på bordet. Det
var riktigt gott. Kalle gick upp på sitt rum och
grubblade sen somnade han för han var
väldigt trött efter den spännande dagen. Han
drömde om citron trädet som sa kom och ät
på mig. Sen åt han en citron och sen kom
ugglan och sa ho ho hej ho hi. Sen vaknade
Kalle väldig trött och tänkte jag borde äta från
trädet.

Kapitel 2
Kalle var ensam hemma. Han satt och kollade
på TV när det plingade på dörren. Det var en
kort man med en stor jacka som täckte
ansiktet på honom. Han hade en hatt som var
väldigt stor. Kalle kollade på ugglan ett rätt så
långt ta tills den lilla gubben sa följ efter mig.
Då förstod Kalle att det var ugglan så han sa
varför har du sån där konstiga kläder. Han sa
att ingen skulle få se honom i den här världen
då så blir jag en vanlig uggla och det är tråkigt
att vara en vanlig uggla. Kom så äter vi en
frukt en citron från det stora trädet på gamla
gubbens trädgård. Så gick dom till dumma
gamla gubben Bertils gård. Nu är vi framme
sa ugglan. Sen klättrade Kalle upp för trädet
och tog sig en citron han skalade den Och åt
upp en bit, han gjorde en grimas för att det
var surt. Sen gav han en bit till ugglan som åt
upp den. Sen blev det helt konstigt, marken
öppnades och upp kom ett flyg som det stod
ugglans privatplan från jorden till mundos.
Ugglan sa att Kalle skulle gå in. Kalle skulle
gå in i planet långsamt när ugglan ropade
skynda in Kalle vände sig om och där var en
tjej med T-shirt och jeans som gick på gatan.

Skynda ropade ugglan! Kalle sprang in i
planet och dörren stängdes direkt efter
honom. När han kom in så sa ugglan: det här
är mitt privat plan till Mundos. Vad är
Mundos? Sa Kalle. En magisk djungel. Men
när vi kommer fram så ska vi till röda ölen
( det röda är blod för dom bråkade mycket
där). Tänk inte på det nu sa ugglan. Kalle satt
och gjorde inte något särskilt tills han kände
hur planet lyfte. Det gick mycket snabbare än
ett vanligt flygplan men helt oväntat (för Kalle)
så åkte det knappt snabbt alls. Kalle kollade
ut ur fönstret och såg planeter och månar.
Dom hade åkt utanför ozonen!
Efter två timmar så skulle dom äta middag.
Menyn hade många maträtter. Ugglan tog en
stor tallrik fågelfrön. Kalle hade lite svårt att
bestämma sig för det var så mycket gott. Men
tillslut så valde han en pizza. Dom satt i
planet och åt och åt tills det hörde en röst som
sa vi kommer till Mundos om en kvart. Kalle
var så spänd att han behövde gå på toa.

Han kom in på toan men där var det något
konstigt. Toan var gjord av guld. Kalle satte
sig på toalettsitsen och släppte några korvar.
Han satt där och på toan och kollade ut
genom fönstret när han såg att flygplanet
hade landat. Kalle torkade sig i röven och gick
ut ur toaletten. Ugglan stod vid utgången och
sa vi är framme. Dom gick ut ur flyget och såg
att flygplanet hade landat mitt på en plattform
omringad av djungel. Ugglan sa att dom
skulle till ett världshus och dricka oss fulla. Va
sa Kalle. Men jag är bara 11 år gammal. Ja ja
ja sa ugglan borgmästaren mr mustasch som
är rosa har sagt att barn får drick öl. Wow sa
Kalle för det är en bra regel. Dom gick och
gick i djungeln tills dom kom till tre stora hus.
Det första va ett rött hus med två våningar.
Det andra var ett litet grönt hus och det tredje
var gult med mörk grönt tak och tre våningar.
Ugglan gick mot det första som det var en
skylt som det stod världshuset röda ölen på.
Ugglan knackade på och rätt så snabbt så
öppnades dörren av en gul ful anka. Ankan sa
hallå ugglan vem är pojken du har med dig?

Efter två timmar så skulle dom äta middag.
Menyn hade många maträtter. Ugglan tog en
stor tallrik fågelfrön. Kalle hade lite svårt att
bestämma sig för det var så mycket gott. Men
tillslut så valde han en pizza. Dom satt i planet
och åt och åt tills det hörde en röst som sa vi
kommer till Mundos om en kvart. Kalle var så
spänd att han behövde gå på toa. Han kom in
på toan men där var det något konstigt. Toan
var gjord av guld. Kalle satte sig på
toalettsitsen och släppte några korvar. Han satt
där och på toan och kollade ut genom fönstret
när han såg att flygplanet hade landat. Kalle
torkade sig i röven och gick ut ur toaletten.
Ugglan stod vid utgången och sa vi är framme.
Dom gick ut ur flyget och såg att flygplanet
hade landat mitt på en plattform omringad av
djungel. Ugglan sa att dom skulle till ett
världshus och dricka oss fulla. Va sa Kalle.
Men jag är bara 11 år gammal. Ja ja ja sa
ugglan borgmästaren mr mustasch som är
rosa har sagt att barn får drick öl. Wow sa Kalle
för det är en bra regel. Dom gick och gick i
djungeln tills dom kom till tre stora hus. Det
första va ett rött hus med två våningar. Det
andra var ett litet grönt hus och det tredje var
gult med mörk grönt tak och tre våningar.

Ugglan gick mot det första som det var en
skylt som det stod världshuset röda ölen på.
Ugglan knackade på och rätt så snabbt så
öppnades dörren av en gul ful anka. Ankan sa
hallå ugglan vem är pojken du har med dig?
Jag skulle hämta honom till mustaschen han
vill testa om han har särskilt blod. Som ett
blodtest? sa ankan. Exakt svarade ugglan.
Men nu ska vi ha skoj kom så festar vi. Kalle
gick in när en chock filur frågade om han ville
vara med på en öl tävling den som står upp
längst vinner. Nej tack sa Kalle men den
chocka filuren ville så gjärna att han drog in
Kalle till en stol och gav honom en stor mugg
med öl. Kalle tog en klunk och tyckte faktiskt
om det. Han drack upp ölen i muggen och
bad om en till.
5 muggar öl senare
Kalle var full av öl och vann inte tävlingen
( det gjorde den feta filuren).
Kl var 23:20 ugglan sa att dom genast måste
gå hem till honom. Varför det? Sa Kalle.

För att snart kommer mumien Azorak. Och då
måste man ha kött att ge honom. Kalle och
ugglan gick till det tredje huset. Ugglan tog
upp en vinge och tog ut en nyckel som han
stoppade in till det gula husets nyckelhål.
Dom gick in. Ugglan gick mot ett rum som va
som ett kök ugglan öppnade en lucka i golvet
och hoppade ner. Kalle kom efter lite
långsamt för han var bakfull. Ugglan hade
mycket mat där nere. Ugglan tog en stor bit
lammkött och gick upp igen. Han slängde
lammet på dörrmattan sen stängde han
dörren snabbt. Kalle kollade ut ur ett av
ugglans fönster och där kom en äcklig varelse
som såg väldigt glupsk och hungrig ut. Kalle
trodde att det var den där Azorak. Den
hoppade fram på dörrmattan och åt upp
lammköttet. Kalle tyckte det var så läskigt att
han inte märkte ugglan som stod bakom
honom och sa att azorak får du aldrig komma
nära för då kommer du bli uppäten.

Kapitel 3
Kalle vaknade i en säng i ugglans hus. Det
var en säng med en blå madrass, gul kudde
och rött täcke. Han visste inte riktigt var i
huset han var men han hade inte vart på den
här delen förut. Han gick upp ur sängen och
såg att han hade andra kläder. Nån slags
pyjamas av något slag. Han kollade runt
omkring och såg att han va i ett litet rum men
det var fint och pyntat. Det hade ett trekantigt
fönster med gråa gardiner. Kalle kollade ut ur
det och såg att han måste vara högst upp i
huset. Han kollade omkring i rummet det hade
en byrå som hade en kanna med en kaktus
på sig. Kalle såg en dörr som han gick mot.
Den var grön med ett guldigt handtag. Kalle
öppnade dörren och där fanns det bara en
trappa ner. Kalle gick ner för trappan och där
fanns det en dörr som han öppnade. Han
öppnade dörren och såg att han hade hamnat
i en korridor. Han gick in i den han såg tavlor
på vägarna med gamla gubbar på kalle tänkte
att det säkert var bilder på gamla kungar och
liknande folk för dom hade riktigt lyxiga kläder.
Kalle gick i korridoren tills han kom till en dörr
som han öppnade och då var han i köket han
hade vart på igår.

Där stod ugglan och kollade på Kalle. Vad
lång tid det tog du skulle vara ute nu, rosa
mustaschen vill träffa dig han står utanför
och väntar! Gå ut till honom medan jag gör
frukost.
Kalle var ute och där stod den där rosa
mustaschen. Och namnet passade honom
verkligen. För det enda som stod där var en
meter hög mustasch som var rosa. Hej sa
Mustaschen. Hej sa Kalle tillbaka men blev
avbruten av en läskig röst som sa slicke röv
om och om igen. Sen kom en konstig filur
som såg ut som en parodi av darth vader
fast bara hans huvud. Alla personer såg helt
skräckslagna ut Kalle undrade varför alla var
rädda för en parodi av darth vader som sa
slicke röv. Kalle tyckte det var väldig roligt
men försökte hålla sig för skratt alla såg så
rädda ut att dom skulle kissa på sig. Någon
man sa snälla gå här ifrån din lilla skit. Det
verkade den där slicke röv inte tycka om för
han hoppade mot mannen och bet av
byxorna och började slicka hans röv Kalle
tyckte inte det var så kul längre och tänkte
att han nog bara skulle vara tyst och baka in
i huset ett steg i taget.

Kalle var ute och där stod den där rosa
mustaschen. Och namnet passade honom
verkligen. För det enda som stod där var en
meter hög mustasch som var rosa. Hej sa
Mustaschen. Hej sa Kalle tillbaka men blev
avbruten av en läskig röst som sa slicke röv
om och om igen. Sen kom en konstig filur
som såg ut som en parodi av darth vader fast
bara hans huvud. Alla personer såg helt
skräckslagna ut Kalle undrade varför alla var
rädda för en parodi av darth vader som sa
slicke röv. Kalle tyckte det var väldig roligt
men försökte hålla sig för skratt alla såg så
rädda ut att dom skulle kissa på sig. Någon
man sa snälla gå här ifrån din lilla skit. Det
verkade den där slicke röv inte tycka om för
han hoppade mot mannen och bet av byxorna
och började slicka hans röv Kalle tyckte inte
det var så kul längre och tänkte att han nog
bara skulle vara tyst och baka in i huset ett
steg i taget. Han gick närmare och närmare
dörren tillslut var han framme han gjorde en
snabb rörelse Och va inne i huset. Kalle var
lättad. Han sprang till köket för att varna
ugglan. Nån slickar på någon av folkets röv!
Va sa ugglan men han blev avbruten av ett
hårt bank på dörren och den gick i bitar.

Det var slicke röv. Ugglan hoppade ner i
matkällaren och slicke röv kom närmare och
närmare Kalle. Han fick tänka snabbt. Slicke
röv hoppade mot honom. Han kollade mot
frukosten det var någon konstig sörj gryta.
Kalle slängde den mot Slicke röv. Slicke röv
blev galen och slängde ett brev sen sprang
han iväg. Kalle tog upp brevet och läste:

Du kommer dö för Marwolaeth kommer döda
dig.
Okej tänkte Kalle den där slicke röv suger på
att skriva.
När Kalle kom ut så var alla rädda
mustaschen var som tokig och ingen var glad.
Kalle frågade mustaschen vad den där
Marwolaeth. Vaaaaaaa sa mustaschen. Hur
vet du vem det är? Sa mustaschen. Det är en
läskig typ med ett huvud stor som en pumpa
och tänder vassa som knivar. Lalllallllaaaalla
alla höll för öronen av sången som kom från
ugglan som kom ut ur huset som om inget
hade hänt.

Kalle gick runt bland dom tre husen han hade
vart i alla förutom det lilla huset. Han gick
fram till en av personerna som bodde på
världshuset. Kalle frågade vad som fanns i
det sista huset. Föremål till den som vågar
möta vågar möta marwolaeth. Okej sa Kalle.
lallaalllallal oj inte ugglans sång tänkte Kalle.
Tyst skrek han ugglan slutade sjunga och
Kalle frågade om marwolaeth och hur man
skulle döda honom. Okej sa ugglan det finns
ett vapen som kan döda honom. Det är en
citron och han är allergisk mot den så om han
luktar eller äter den så dör han. Ok sa Kalle
var finns den här citronen? I en grotta och om
du går rätt kommer du till en bergssal med ett
träd mitt i men det är bara en av all citroner
som kan döda honom. Jag måste döda
honom sa Kalle. Vaaaa sa ugglan. Jo för
ingen annan vågar.

Kapitel 4
Kalle var uppe i det lilla rummet igen och
packade. Ugglan skulle följa med till det gröna
berget (det heter så för att det är täckt med
djungel) där trädet fanns. Kalle packade ner
rena kläder, en fältflaska med sån där god öl
från världshuset röda ölen, en stor påse med
god mat och en stor sovsäck. Ugglan väntade
på Kalle vid det lilla gröna huset. Hej Kalle sa
han med sin krasliga röst och hans mustasch
var fint rakad. Nu måste du gå in i det här
rummet och plock tre saker. Det står vad det
är för något på burkarna. Kalle öppnade
dörren försiktigt och gick in. När han kom in
så stängde dörren automatiskt och Kalle var
ensam med alla konstiga burkar.
Goda flygar piller du kan flyga i en hel minut!
Det låg två piller i burken för det var väldigt
stora piller. Den här tar jag sa Kalle. Han var
där inne i en halvtimme tills han hittade en
tunna som det stod gratis godis kommer
automatiskt.

Det verkar väl bra om man inte har någon
mat kvar. Han öppnade tunnan och ett stort
gelehallon hoppade på honom det hade
faktiskt ögon. Kalle tyckte genast om honom.
Det studsade runt i huset. Kalle kollade på
tunnan igen och det verkade som om man
kunde äta upp honom och sen växte han
upp igen. Kalle testade att ta en tugga på
och den delen han hade tuggat på växte ut
igen. Kalle letade efter den tredje saken men
han hittade ingenting vettigt tills gelehallonet
välte en glas flaska som det stod super godis
på Kalle valde den för att det är väldigt gott
med godis. Sen kom ugglan in som om att
han visste att Kalle va klar, vi måste gå.
Kalle letade efter den tredje saken men han
hittade ingenting vettigt tills gelehallonet
välte en glas flaska som det stod super godis
på Kalle valde den för att det är väldigt gott
med godis. Sen kom ugglan in som om att
han visste att Kalle va klar, vi måste gå.
Efter två timmar så var dom några mil från
berget. Dom gick och gick sen såg dom en
skylt hyr en bil. Dom gick till skylten och
breved den var det ett stort rött garage.

Ugglan och Kalle och gelehallonet gick in i
garaget och där fanns massor av bilar och en
lång kille med stora muskler. I hörnet av
garaget fanns en kafeteria. Ugglan gick mot
den långa kilen och sa har ni en bil som är rätt
så snabb? Ja sa den långa killen följ mig så
ska jag visa dig en bra snabb bil. Dom följde
den långa killen tills han stannade framför en
blå Toyota. Den här blir nog bra för ni har ju
många väskor sa långa killen. Ja vi tar den
här sa ugglan. Jag packar den för er sa killen.
Medan han packade in våra väskor så gick
Ugglan och Kalle till kafeterian. Kalle blev lite
förvånad för han gav honom en helt vanlig
hundrasedel och sa ugglans specialare. Han
fick en skål med chips och det var ingen liten
skål full med chips det var typ king kong
storlek på den här skålen full med chips. Kalle
visste inte vad han skulle ha för något käk.
För allt var typ tusen gånger större en vad det
skulle va. varmkorvarna var typ en meter
lång, Hamburgarna hade ett 15 kilos mål.
läskens minsta mugg var en meter högg och
en halvmeter chock och det stora glaset var
tre meter hög och en meter chock.

Kalle ville något mindre man det fanns det
inte så han tog en liten (eller det minsta) läsk
och en grillad varm korv. Kalle åt lite av
korven som var en rätt stark korv.
Kalle hade typ tagit en tiodel av korven när
den långa killen ropade nu kan ni åka.
En kvart senare var dom på väg att åka.
Ugglan skulle köra och Kalle satt breved och
försökte ta en till tugga på sin korv.
Gelehallonet satt i baksättet. Hur åker vi sa
Kalle till ugglan. Motorvägen svarade ugglan.
Vaa? sa Kalle en motorväg mitt i djungeln det
kan väl inte gå eller? Jo jo ja svarade ugglan.
Kalle tyckte det verkade konstigt med en
motorväg mitt i djungeln. När dom kom ut ur
garaget så såg Kalle en så tokig sak ugglan
åkte rakt in i palmerna. Vad gör du?! Skrek
Kalle. Men hejdade sig när han såg att ugglan
kom in på motorvägen som var omringad med
regnskog. Dom åkte tills dom kom till en
rondel. Med fyra håll ugglan åkte in i djungeln
igen. Tills han stannade framför ett berg.
Ugglan och Kalle och gelehallonet hoppade ut
ur bilen när dom såg något som rörde sig och
fram hoppade en två meter hög gorilla som
verkade vara galen.

Ho ho ho skrek han. Kalle kände sig äcklad
för den där gorillan hade spya i ansiktet. Han
var dubbelt så stor som en vanlig gorilla.
Ugglan viskade det var han som jag berättade
om innan vi åkte. Kalle tänkte på vad ugglan
hade sagt. O smart, farlig, pengargalning.
Han tänkte efter men kunde typ inte för att
gorillan skrek och började gå mot dom. Kalle
kände på fickorna och där fanns något kallt i
mettal. Det var en sån här 10 krona. Gorillan
var helt galen. Kalle tänkte pengar galning
och ugglan hade betalat med svenska pengar
i kafeterian. Han höll upp tian och gorilla
sprang mot den. Kalle såg en tagbuske som
han slängde tian mot och gorillan hoppade
ner i tagbusken. Ugglan och Kalle och
gelehallonet sprang (eller gelehallonet
studsade).
Dom var på berget. Ugglan gick först och
visade vägen. Han gick väldigt snabbt. Dom
kom fram till en dörr. Den hade ett grönt
handtag och den var gjord av rött trä. Ugglan
öppnade den rätt så snabbt och där inne
fanns en stor bergssal med ett träd mitt i den.
Den var full med citroner. Undra vilken det är
som marwolaeth är allergisk mot.

Kapitel 5
I berget var det helt ljust fast det inte fanns
någon ljuskälla. Det var rätt så läskigt för det
verkade som om andra hade försökt att ta
citronen för det låg minst fem skelett dom
kanske hade tagit fel citron och dött tänkte
Kalle. I Trädet fanns det massor av citroner
och bara en av dom var marwolaeth allergisk
mot. Det var jättesvårt att hitta en tills Kalle
såg att en av citronerna var större och finare
en alla andra och då förstod Kalle att ondska
kanske är allergiskt mot något fint som det
här. Kalle sträckte sig upp och tog den men
då blev det mörkare i salen. Kalle förstod att
citronen var ljuskällan. Han hade inte dött så
han hade tagit rätt trodde han. Ugglan stod
Vid dörren när han helt plötslig fick panik och
flög upp i luften och där han hade stot stod nu
slicke röv. Kalle fick nästan panik för han hade
aldrig mått sämre. He he he vem är du sa
Kalle fast han visste vem slicke röv var.
Sllllllllup sllllllup sa Slicke Röv. Och Kalle blev
väldigt rädd för ugglan hade sprungit iväg.
Kalle hade inget vapen. Gelehallonet sprang
iväg och Kalle var ensam kvar. Han tog några
steg bak men ramlade på en rot som satt fast
i trädet. Hit med citronen jag behöver lunch sa
slicke röv med en kraslig rökar röst.

He he he sa Kalle du kan ta någon av dom
citronerna och pekade på trädet. Hit med
citronen eller så blir dina bajskorvar min
lunch. Oj oj ok tänkte Kalle jag borde kanske
ge honom mitt godis. Här har du godis sa
han. Tror du jag är dum eller sa slicke röv, min
mamma sa till mig att aldrig ta godis från
främlingar. Ja men det är jätte gott ska jag
visa han åt en godis med smak av lakrits och
åt den. Mmmmm sa Kalle vill du inte ha?
Neeeeeeeeej skrev slicke röv och hoppade
på Kalle. Som tur var rumpan mot marken.
Kalle kräktes upp godisen. Det var då dens
styrka började, den slämmiga godisen som
låg i hans hand förvandlades till ett
hagelgevär. Han sköt på slicke röv tills han
flydde. Kalle kände sig väldigt lättad. Han tog
citronen och var lite arg på ugglan för att han
bara stack men det gick över väldigt snabbt.
Dom gick ut ur berget väldigt lättad.

Kapitel 6 he he he sa ugglan väldigt oskyldigt.
Kalle var rätt så arg men ville inte bråka med
ugglan. Äh he he he vi borde gå till
marwolaeths torn och få honom lukta på
citronen sa ugglan. Okej sa Kalle buttrig och
tröt.
Dom gick i djungeln tills dom kom fram till
något slags tempel. Ugglan sa att dom skulle
gå in i det och se om dom hade en toalett för
ugglan behövde bajsa. Han gick in på toan
baja och kom ut
Dom sov på ett tak.
Dom vaknade.

Dom gick i djungeln tills dom kom till en
plattform. Den hade några konstiga tecken på
sig. Dom lyste i rosa gult och blått. Mitt i
plattformen fanns det ett bord med ett papper
på sej. Ugglan gick fram dit och sa att Kalle
skulle ta pappret. Kalle gick fram och kollade
på pappret. Det var någon slags karta Han
sträckte sig för att ta kartan när han hörde ett
ljud. Det var hans sms signal. Oh my god sa
Kalle jag har varit borta skit lång tid!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kalle hade panik han sprang runt som galen.
Han tog fram telefonen och kollade sina sms
och det var typ 38 missade meddelanden det
senaste stod det: var är du!!!!!!!!!!!!!! Kalle
vände sig mot ugglan. men ugglan var inte
där. Där fanns Bara panikslagna Kalle och
gelehallonet. Kalle tog Kartan och tänkte jag
måste döda marwolaeth! Dom gick och allt
sög

Kapitel 7
Kalle och gelehallonet gick och gick ibland
fick Kalle tugga på honom. Dom gick och gick
i djungeln tills dom kom fram till något hus
som det stod god norsk hamburgare. Kalle sa
a jag måste gå in och äta en hamburgare jag
e så tröt på geléhallon. Dom gick in i norska
hamburgare stället. Dom kom in men såg en
dålig sak det stod inte norsk det stod torsk.
Kalle vände sig för att gå tillbaka ut men när
han kom ut var det något som inte stämde.
Alla träden var döda. Han och geléhallonet
var rätt så rädda. Kalle skulle börja springa
när han hörde en riktigt läskig röst. Hallå Kalle
sa den läskiga rösten. Kalle vände sig inte om
och helt plötsligt och där stod den mest
läskiga Kalle hade sett någonsin. Det var en
två meter hög varelse med ett huvud med
form av en pumpa. Han hade ett svart
klädesplagg som såg jävligt konstigt ut.
marwolaeth tänkte Kalle men han ville inte
säga någonting. marwolaeth sa ingen fara du
kan prata. OMG Kan han läsa mina tankar. Ja
sa marwolaeth det kan jag. Hans tänder såg
så vassa ut tänkte Kalle. Äh äh äh Kalle var
mycket rädd vilket ondskan måste veta.

. Kalle vände sig för att springa in i torsk
stället. Men där fanns inget torsk ställe där
fanns bara ett stort svart slott. Nu var Kalle
hur rädd som helst. Du behöver inte vara
rädd, du kan sticka iväg slänga den där jävla
frukten i någon äcklig soptunna som finns i er
värld sa marwolaeth. Kalle tänkte att
marwolaeth kanske hade rätt. Han hade tänkt
va modig och döda ondskan men han trodde
att ondskan inte skulle vara så läskig. Han
försökte att inte tänka och bara göra men det
var väldigt svårt. Mm sa Kalle du kanske har
rätt. Han tyckte det var bättre att säga en att
tänka. Men alla tycker du är som en hund sa
Kalle. En hund sa marwolaeth ja dom vet vi
att du inte är så bra att ta hand om hundar det
var ju därför den hatade dig och stack. Nu
blev Kalle riktigt sur och ville ha en fight med
marwolaeth (fast han trodde att han var helt
dödens).

Kapitel 8
Kalle tog fram citronen och sprang mot
marwolaeth. Han var riktigt sur på marwolaeth
och var väldigt självsäker tills marwolaeth tog
fram ett svärd. Inte ett sånt här litet svärd utan
ett riktigt feta svärd som verkade jävligt tungt.
marwolaeth gjorde ett anfall på Kalle som
aktade på sig men citronen blev spetsad på
marwolaeths svärd. Kalle trodde han skulle
spy för att han blev så galen. marwolaeth
kasta iväg citronen jävligt snabbt med
svärdet. Nu var Kalle typ som död.
marwolaeth hade ett feting svärd och Kalle
hade ingenting. Han kunde inte springa in i
djungeln för marwolaeth var i vägen. Nu
kunde han bara springa in i borgen vilket han
gjorde. Det var väldigt svart där inne i borgen.
Han såg en trappa som han (såklart) sprang
upp för. Trappan var väldigt lång men han
sprang så fort han kunde för han hörde
marwolaeths fotsteg. Han sprang tills han
kom upp i ett rum. Det var typ lika stort som
ett klassrum men inte ens nära ett klassrum.
Det hade högt tak med en tänd brasa längst
bort i rummet.

På höger sida fanns det ett skrivbord och på
vänster sida en soffa med en TV breved sig.
Kalle skulle gärna villa ha ett rum som det här,
det såg så mysigt ut. Men han kunde inte
slösa tid på det här tänkte han. Han sprang
runt i rummet för att hitta ett ställe att gömma
sig. Han sprang runt tills han såg en spiral
trappa som ledde upp till en dörr. Han
öppnade dörren men där så stod som konstigt
var marwolaeth! marwolaeth tog tag i Kalle
med vänster handen och hade svärdet i den
högra. Kalle var jävligt rädd. Rummet hade
bara någon tron som såg väldigt skön ut. Med
massa rektangel fönster och ett svärd på
vägen. marwolaeth höjde svärdet för att döda
Kalle det var då han kom på det flyg pillerna.
Han kom ihåg när han ville bli städare när han
var liten och helt plötsligt så sa han bara jag
ger er min tjänst som städare. marwolaeth
tyckte om iden och sa visst det är inte så
dåligt han släppte Kalle och såklart så fejkade
Kalle. Han sprang mot vägen och tog svärdet.
Det var inte så stort men det fick va bra. Kalle
gjorde ett utfall men marwolaeth parerade. Nu
gjorde marwolaeth ett utfall. Och fick in en bra
stöt rakt i bröstet på Kalle.

Han fick väldigt ont och tog sina sista krafter
(i armarna) och kastade sitt svärd rakt i ett
fönster som gick i bitar. Sn sprang Kalle rakt
mot fönstret och hoppade ut.
Han föll och föll när han tog fram flyg pillerna
och åt dom. Och helt plötsligt flög han och
hoppades på att marwolaeth skulle göra en
sån här grym teleporterings förmågan och det
gjorde han Kalle såg hur marwolaeth kom
fram där marwolaeth hade slängt iväg
citronen. Kalle landade breved marwolaeth
duckade för hans hugg och sprang till
citronen. Han tog upp den och sprang mot
marwolaeth. Han fick stora utslag i sitt pumpa
huvud. Kalle spottade på marwolaeth och sa
det är väl du som inte är bra på att uppfostra
djur jag har träfat slicke röv och han är inte
uppfostrad på rätt sätt. marwolaeth hade
panik och kröp runt på marken tills Kalle såg
en skit rolig sak marwolaeths huvud
exploderade och Kalle skrattade så mycket
som man kan göra typ.

Kapitel 9
Kalle stod och skrattade så att det var galet.
Då kom geléhallonet skuttande. Kalle var
väldigt glad att geléhallonet överlevt. Han
hoppade på geléhallonet och kramade honom
så mycket. Han kollade på marwolaeths lik
som låg och skräpade på marken. Men blod
var lysande grönt vilket förvånade Kalle.
Blodet åkte runt till en stor ring. Det började
växa något från det. Det var dumma gamla
gubben Bertils citron träd. Då trädet växt upp
så började alla döda träd växa och
marwolaeths slott blev ett cirkus tält och ut
från tältet kom mustaschen. Mustaschen
ropade till Kalle att han skulle komma och
Kalle sprang mot tältet. Där inne fanns alla
hans gamla kompisar. Ugglan den tjocka
figuren gula fula ankan. När dem såg honom
så skrek dom: hurra! hurra! Kalle gick och
satte sig hos Ugglan. Varför hurrar alla åt
mig? sa Kalle. För att du döda den dumma
marwolaeth. Okej sa Kalle. Kalle öppnade
munnen för att säga något men ugglan avbröt
honom genom att säga du borde skynda dig
till det där stället det finns jätte gott
sockervadd.

Men skynda dig cirkusen startar snart. Kalle
fick lite pengar och sprang dit där ugglan
pekade med sin vinge. 15 minuter senare
Kalle kom tillbaka till ugglan med socker
vadden som var typ lika stor som han själv.
Riddon öppnades och cirkus direktören sa hej
och välkomna till cirkus affro! Då. Kom det tre
personer som åkte enhjuling med trumpeter
och dom spelade något som lätt så här:
RATTDARARARATARARARATARARARARAR
A CIRKUS AFFRO! AFFRO AFFRO CIRKUS!
Det var en rolig show med elefanter och lejon
och clowner. Kalle tyckte det var jätte roligt
Men det som var roligast var när slicke röv kom
in i en bur och gjorde LOSER dansen. men
sockervadden fick han ge till den tjocka filuren
efter att han hade spytt. När cirkusen var över
så kom mustaschen fram till Kalle och sa att
Kalle hade varit jätte modig under uppdraget
och gav honom en medalj med ett märke som
såg ut som en mustasch.

Kalle kollade lite konstigt på märket och
ugglan viskade att det var mustaschens
märke. Oh sa Kalle tack så jätte mycket för
medaljen. De är jag som ska tack för att du
räddade Mundos. Mustaschen var riktigt glad
och så sa han att han att aldrig varit så glad
nu när marwolaeth var död.
Dom gick mot husen i en hel dag och när dom
kom dit så sa ugglan vilket hus vill du bo i?
Kalle skulle just säga det med tre våningar
när han hörde ett ljud ba baba. Kalle skulle
just säga det med tre våningar när han hörde
ett ljud ba baba. Hans SMS signal. Då sa
Kalle jag vill inte leva i Mundos, jag vill leva i
min egen värld. Jag kanske åker på semester
hit någon gång men jag vill bo på jorden.
Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
a sa mustaschen väldigt chockad. Ok och
ugglan men du kommer på semester eller
hur? Japp när dumma gamla gubben Bertil
inte kollar. Okej sa ugglan men du kan väll
stanna en natt till och ta stor öl innan du inte
för dricka det längre? Kalle tänkte: mamma
vill säkert att jag kommer hem, men öl är det
inte alltid man dricker!

Alla i dom tre husen var på röda ölen. Dom
körde sisten som står upp vinner och ingen
kunde slå tjocka filuren. Alla blev fulla inte
fulla och sura utan fulla och glada. Alla
festade tills den tjocka filuren hade tal det var
en ny tävling där man skulle lägga nötter i ett
glas öl och sen dricka upp ölen och svälja
jordnötterna hela (Kalle var inte med). Alla
drack nött öl och alla spydde. Kalle bad om en
öl till han drack och den hade en märklig
smak inte som öl. men det var för mycket!
Kalle hade druckit så mycket öl att han
svimma.
3 timmar senare!
Kalle vaknade av att han föll ner i en lövhög.
Han tog bort några löv som hade fastnat i
hans korta hår och rakt fram såg han en tjej
med T-shirt och jeans. Det var exakt samma
tjej som han hade sagt innan han åkte till
Mundos. Vaaaaaaaa sa Kalle. Men sprang
där ifrån snabbt så att ingen såg honom. Han
sprang hem och ropade Mamma jag är
hemma hon kom ner från trappan och sa hej
jag visste inte att du var ute. Vaaaaa sa Kalle.
Du har skickat massa SMS till mig! Mamma
tog fram telefonen och såg att hon hade
skickat massa SMS.

Kalle vaknade av att han föll ner i en lövhög. Han
tog bort några löv som hade fastnat i hans korta
hår och rakt fram såg han en tjej med T-shirt och
jeans. Det var exakt samma tjej som han hade
sagt innan han åkte till Mundos. Vaaaaaaaa sa
Kalle. Men sprang där ifrån snabbt så att ingen
såg honom. Han sprang hem och ropade
Mamma jag är hemma hon kom ner från trappan
och sa hej jag visste inte att du var ute. Vaaaaa
sa Kalle. Du har skickat massa SMS till mig!
Mamma tog fram telefonen och såg att hon hade
skickat massa SMS. Oj sa Mamma så hon satte
sig på soffan och försökte klura ut det. Kalle gick
upp på sitt rum och slängde sig på sängen. Oj sa
Kalle det kanske bara var en kort dröm. Sen gick
han till sin fotölj för att kolla på TV. Han satte sig.
Han kände nått tungt men mjukt han ställde sig
och han kunde knappt tro det, det var en flaska
god öl från Mundos. Det var en lapp på den.
Kalle läste:

Kalle förvara den här på e" #älle
där in$n kommer leta och sen när
du blir 18 %ick den!

Kalle blev jätte glad. Han visste ingenting om
hans framtid men en sak visste han att när
han blir 18 så ska han dricka jäkligt mycket öl!
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