Familjen Full fart

Det var Pappa, Mamma, Olle, Lisa, Lillebror, Farfar, Farmor, Hunden
Fido och lilla Guldhamstern Kurt
Det var en varm sommardag och Hela Familjen beslöt att åka till
badplatsen. Man packade in sig i den lilla bilen. Då kom Pappa på att
Hunden Fido måste kissa.
- Jag kan ta ut Hunden Fido ropade Olle och gav Guldhamstern Kurt till Lisa.
- Jag vill bada gnällde Lillebror. Farmor gav honom en tablettask.
- Nu kommer tandtrollen sa Farfar.
- Nu är alla klara då åker vi ropade Mamma
Hela familjen trängde återigen sig i bilen och man startade färden.
- Pappa, är vi framme snart? Tjatade Lillebror.
Hunden Fido gnydde och Guldhamstern Kurt sprang i sitt eviga hjul. Olle
och Lisa sjöng bä, bä vita lamm av hjärtats lust och Farmor hängde med på
ett hörn. Farfar snarkade redan. Snart var de i alla fall framme och Hela
Familjen packade sig ur bilen. Det var Det var Pappa, Mamma, Olle, Lisa,
Lillebror, Farfar, Farmor, Hunden Fido och den lilla Guldhamstern
Kurt.
- Sisten i är en badkruka hojtade Pappa.
Det blev Mamma för hon packade upp allt. Farmor badade bara en kort
stund sedan tog hon upp stickningen. Farfar lekte tills han blev så trött att
han tog sig en tupplur. Mamma och Pappa tog sig en lång simtur. Lillebror
byggde sandslott och han fick hjälp av Olle och Lisa. Hunden Fido ville
också vara med. Guldhamstern Kurt sprang om igen i sitt hjul.
Till slut var Hela Familjen så hungrig. Mamma och Farmor packade upp
matsäcken.
- Mums! skrek Olle och bet i ett kycklingben
Farfar och Pappa tog helst kaffe och en köttbullemacka. Lisa och Lillebror
njöt av pannkakor. Hunden Fido och Guldhamstern Kurt fick äta resterna.
Efter en lång och rolig dag packade Hela Familjen åter in sig i den lilla bilen.
- Det här gör vi väl om snart Pappa? Frågade Olle.
- Självklart sa Pappa
- Om ni alla vill så klart
- Absolut instämde Hela Familjen
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