


En kväll var jag och 
lillebror kanin var 
ute vid sjön

men då såg vi horn som 
åkte upp ur vattnet men 
när det var helt uppe ur 
vattnet såg vi det vi 
minst trodde att det var 
ett förskräcklit monster! 
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Vi blev 
livrädda det 
hade zombie 
ögon och 
laserögon 
och sen 
också var den 
gigantisk.

Den hade en stor mun som  var 
jätte blodig och han blödde 
jättemycket överallt och han hade 
kniv händer. Vi sprang och 
anropar alla i sagoskogen att en 
enoro förskrecli zombie liknande 
fisk finns i vattnet men då så såg vi 
zombie fisken på land!?
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men alla sprang 
så fort att 
zombie fisken 
hann inte med. 
vi väntade länge 
sen gick vi 
tillbaks.

Zombie fisken 
förstörde 
mycket. Vi fick 
bygga om 
mycket
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men Lillebror kanin sprang ifrån 
utan att vi märkte det. Han hittade 
några kullar där fanns en grotta. 
han gick in men då det ramlade 
stenar och täckte in och utgången 
han gick längre i grottan i grottan där 
inne hittade han zombie fisken 
monstret!  

Zombie fisken försökte 
att äta lillebror kanin 
men då ramlade en 
tändsticksask ner och 
monstret backade då 
tänkte lillebror kanin 
att monstret hade en 
svaghet och den var 
eld.  
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Lillebror kanin 
tände en 
tändsticka och 
kastade den och 
det förfärliga   
monstret brann 
upp monstret var 
besegrad! 

Lillebror kanin gick 
tillbaks för att berätta var 
han har gjort och alla var 
jätteglada och sedan hade 
det fest.

snip snap slut så var sagan slut. 
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Sagan om 
jag,lillebror kanin 
och ZOMBIE 
FISKEN!monstret.  
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