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05:00 

Den där hemska och irriterande lilla saken som människorna människor kallar mobiltelefon 

och som dom inte kan vara utan speciellt inte min tant började ringa redan mitt i natten. 

Tanten stuttsar upp och jag kryper längre in under sängen kanske hon inte hittar mig den här 

gången. 

5 minuter senare så står tanten där fullt påklädd och med kopplerna i handen, att hon aldrig 

fattar vi vill inte gå ut och gå det är mörkt, blåsigt och kallt ute och vi vill sova. 

  

Tanten fick tag på den stora först Cookie hon har svårast att gömma sig släpade ut henne i 

hallen och satte på reflexväst och koppel, sen lyckades hon hitta Daisy som gömt sig i 

lillkillens rum i en saccosäck ganska smart men hon var dum nog att röra lite på sig så matte 

hittade henne och hon fick genomgå samma procedur som Cookie reflexväst och koppel. 

Nu börjar Tanten ropa på mig men jag ignorera henne totalt och kryper längre in under deras 

säng jag kanske har tur och hon glömmer av mig. 

Nu börjar tanten låta riktigt arg allvarligt talat hur dum tror hon jag är, det finns inte en chans 

att jag kommer då hon låter på det viset. Men nu gapar gubben på tanten och säger att  jag 

ligger under sängen, TJALLARE!!!! 

Tanten kryper in och tar tag i mina bakben och drar ut mig det måste finnas en lag mot en 

sådan här behandling så tidigt på morgonen. 

  

05:15 

Alla är ute efter 25 meter så har vi allihop kissat jätteduktigt eller.. tror ni att man får gå in 

eller? Självklart inte tanten bara fortsätter gå efter ytterligare 100 meter så har vi alla bajsat 

och vi vill alla gå in och lägga oss det är mörkt, regnigt och blåser men icke den galna tanten 

bara fortsätter och går. Efter att ha promenerat i ca 35 minuter så är vi äntligen hemma igen 

tack och lov. 

  

05.50 

Cookie och Daisy rusar in I sovrummet och slänger sig ner på fällarna. Jag är lite 

intelligentare en så jag kryper in under sängen och om ni tror att det inte är ett bra ställe att 

sova på så har ni helt fel. Som ni redan räknat ut så finns det ingen hundsäng och ingen fäll 



under gubben och tantens säng men det har jag fixat alldeles själv, ni förstår jag går och 

hämtar favorit saker ur tvättkorgen eller som jag kallar den SKATTKISTAN. Jag hämtar 

kläder som tanten slängt och skall hon inte ha dem så kan ju jag lika väl få använda dem eller? 

Mina absoluta favoriter är tantens trosor, bh:ar och sockar dom luktar gott och man kan ta 

många och släpa in under sängen något par byxor slinker med lite då och då. Man får passa 

sig noga för om tanten kommer på en med kläder I munnen så blir hon riktigt arg. Gäsp dags 

att sova igen. Hör dörren slå igen efter tanten. 

  

07.15 

Hör skrammel I köket lillkillen är uppe men ingen orkar gå upp. 

  

08.15 

Dörren smäller igen nu har även lillkillen gått. Gubben och lilltjejen har gått upp nu och 

väsnas I köket men vi sover vidare. 

  

09.00 

Husse släpper ut oss i trädgården en stund så vi kan skrämma grannarna och dagisfröknarna 

som är på väg till lekplatsen, dagisbarnen blir inte rädda och dom brukar klia på oss det gillar 

vi. 

  

09.20 

Husse tar in oss och han och lilltjejen åker iväg. Jaaaaaa!!!! Han glömde stänga till tvättstugan 

jag och Daisy hittar en skatt tantens BH det måste vara världens bästa leksak den är grym att 

kampa med. Jag och Daisy lekte en bra stund sen gick den sönder vilket dom brukar göra efter 

en stund man borde klaga hos tillverkaren en bh borde hålla minst ett par dagar som 

kampleksak för två schnauzrar tycker man ju. Dags att sova lite igen nu när inte gubben eller 

tanten är hemma och Cookie kan öppna alla dörrar I huset så är hon snäll och öppnar dörren 

till sovrummet dags att inta sängen ovansidan alltså. 

Jag kör ett kort race runt I sängen och börjar sen gräva en håla I kuddarna, livet är gött sussa 

sött. 

  

14.00 

VAKNA allihop vi måste ut här ifrån lillkillen är på ingång. Hela gänget står givakt och 

väntar på att lillkillen skall öppna ytterdörren. Nu öppnas dörren och han kommer in 



ATTACK! Han måste ju veta att vi har saknat honom i massor han får pussar I massor men 

han blir inte glad utan knuffar bort oss. Bortskämda odåga! 

Lillkillen släpper ut oss I trädgården igen dags att vakta igen med morr och skäll vi tar vårt 

jobb på högsta allvar. 

  

14.30 

Lillkillen släpper in oss och går sen in och stänger dörren till sitt rum, gud va oförskämt… 

Men tur nog så har han lämnat toalettdörren öppen och en toalett rulle på golvet och en 

serietidning det måste finnas en gud någonstans och han gillar verkligen mig…livet är en fest 

hurra!!!!!!!!!! 

Jag börjar med toarullen att dra ut pappersbit efter pappersbit och biter ner dem till pytte små 

bitar jag fixar helt enkelt pappers snö och det börjar se riktigt trevligt ut I hallen och på 

toaletten va glad matte skall bli när hon ser hur fint jag gjort här hemma. När toarullen är slut 

börjar jag med tidningen det blir verkligen snyggt. Jag var nog inredningsarkitekt I mitt förra 

liv. 

  

15.00 

Jag hör bilen tanten är på väg äntligen jag är hungrig och jag vill visa hur fint vi inrett och 

även förklara för henne att hon måste köpa in fler bh:ar för mig och Daisy att leka med men 

det vore bra om hon köpte lite mer hållbara nästa gång. Tanten kommer in och ser mig och 

tjejerna och den vackra dekorationen reaktionen var omedelbar ett vrål snacka om att hon 

måste vara lycklig…Hon började på en gång att samla upp så mycket papper som hon bara 

kunde men hon blev väldigt girig tycker jag för efter 10 minuter så hade hon tagit allt. 

  

15.30 

Dags för en promenad nu är det perfekt tid att gå ut. 

  

16.00 

Hemma igen dags för middag mums! Bäst att äta fort Daisy har blivit helt matgalen den sista 

tiden hon stjäl all mat hon kommer åt. 

  

17.00 

Tanten och Gubben och småttingarna äter vi tittar på. Hela gänget slappar framför TV:n. 



  

19.00 

YES! Tanten och Gubben klär på sig det är dags för dagens höjdpunkt Skogsrundan. In i bilen 

och iväg. Jag manar på tanten och gubben att dom skall köra fortare med riktigt härliga 

ylningar. 6 minuter senare är vi framme. Nu är det dags för RACE jag och tjejerna rusar iväg 

fullfart för att se vem som är snabbast, ja vann. 

  

20.30 Hemma igen slappa i vardagsrummet 

  

22.00 

Kvällsrunda och sen är det dags att kräla in under tanten och gubbens säng tar med mig en av 

tantens fårskinnstofflor jag tänkte att jag skulle styla om den lite åt henne hon blir nog 

jätteglad vem behöver all detta fårludd i en toffla. 

  

Tass och Hej Leverpastej 

  

  

Och ni undrar varför jag sover under sängen! 
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