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Jag heter Pi och nu ska jag berätta om när någon
försökte stjäla allt ljud från mig och mitt band.
Det var äntligen konsertdag! Jag hjulade ner
från sängen. Idag skulle minsann alla få se,
speciellt byborna som inte trott att jag kunde sätta
ihop ett bra första nummer till konserten. Men jag
hade samlat bästa gänget och nu var vi redo för
den stora Rädda havet-festivalen. Jag skyndade
mig ner till köket för att kolla mitt instrument.
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Farmor hade hjälpt mig
bygga en flask-xylofon.
Jag hade övat dag och
natt och kunde spela vår
låt när jag blundade och
hängde upp och ner.

Nu när jag provspelade
så var en ton för ljus.
Det ändrade jag lätt
genom att hälla på lite
vatten i den flaskan. Då
knackade det på dörren.
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Jag öppnade och in ramlade kusinerna
Pari och Pradeep.
– Replokalen är inbrottad, sa Pari
och viftade med armarna.
– Man säger inte så, sa Pradeep och
suckade. Någon har brutit sig in.
Det kunde bara inte vara sant!
Tänk om instrumenten var
stulna. Vi sprang bort
till ladan.

Hänglåset på dörren hade
brutits upp och på golvet
låg instrument huller
om buller. Vilken
katastrof! Vi började
jobba för att få
ordning på allt. Men det
var svårare än vi trott.
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”Sigge skulle bygga vår isracer …”, suckade Sally…
”och vara mitt team.”
Det här var inte bra. Jag visste hur viktigt vinterracet var
för Sally. Förra året fick hon inte vara med för hon hade missat
reglerna. Jag tänkte så det knakade och en sak var jag säker på.
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Kolla in

www.bnosy.com
för fler roliga aktiviteter
som appar, pyssel, låtar och
experimentfilmer.
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