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Ni ska bara veta vad man får stå ut med… det är inte lätt att försöka fostra den där tanten det 

är näst intill omöjligt. Härom vecka kom tanten hem med en riktig snorvalp och bara sa att 

han skall bo hos oss nu då de som hade honom inte ville ha han längre va f-n tror hon vi är 

någon j-vla välgörenhetsorganisation i vårt hus finns det bara en hane och det är jag  FENRIS 

DEN STORE. 

Men ok så att inte tanten skulle bli allt för besviken så bestämde jag mig för att chocka henne 

lite gran & faktiskt uppföra mig jag varken morrade eller bet den lille skiten men det tog 

mycket självdisciplin att inte göra det. 

Under dessa veckor som det lilla monstret varit här har han tagit över mina leksaker följer mig 

som en skugga och är bara allmänt jobbig och irriterande. 

Men igår kom jag på att man faktiskt kunde ha nytta av den lille när tanten skickar ut oss i 

trädgården så kan jag jaga honom tills han inte orkar springa mer, han har uppenbarligen inte 

fått så mycket motion i sitt gamla hem så det går ganska fort (MOAHAHA) sen tacklar man 

ner honom i lervällingen och tanten tvingar in honom i badrummet och badar honom 

(hämnden är faktiskt ljuv). Jag kan också hota honom när jag har ätit upp min mat och sen ta 

hans……likaså när vi får ben han är lika långsam på att springa som att äta…. 

Sen så har både tanten & gubben insett hur fantastik jag är dom bara berömmer mig och dom 

till och med bråkar om vem som skall hålla i mig när vi går ut ingen vill ta den lille som dom 

numera döpt till Spike. 
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