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"Kian Mellblom, står och tittar vid sängkanten på morfar när han
sover.

Morfar har hår på kinderna, som killar och sticks när Kian och
morfar kramas.

Kian börjar alltid att skratt av allt kill, när dom kramas. det går
liksom inte att låta bli.

Idag ska Kian få åka den röda fyrhjulingen med morfar ,Så nu
behöver morfar vakna... nu, nu, nu...

Kian börjar lite försiktigt att köra sin rosa raggarbil, med
raggarmusiks knappen.... som Kian trycker på, så bilen börjar spela -

på morfars ena hand, som hänger ut över sängkanten.

Morfar börjar röra på sig och Kian blir sååå glad och studsar upp i
sängen, hoppar på morfars rygg... som när han rider sin häst... han
smackar med munnen.... smack, smack, smack... och plötsligt

förvandlas morfar till en häst och sängen blir en sandstrand och Kian



börjar rida snabbare och snabbare över sandstranden ...

Morfar puffar och stonkar under täcket och reser sig upp, brottar ner
Kian i sängen och börjar killas.Kian tjuter av glädje, skrattar hejdlöst

när morfar killas och brottas.

Nu du din lilla rackare... nu ska jag äta upp dig... och morfar borrar
ner huvudet i magen på Kian och han tjuter ännu högre av både

skratt och förtjusning.

Dom brottas och rullar runt,i mormor och morfars säng, Kian kastas
upp i luften och fångas igen av morfars starka

armar....tjoooohoppplllallaa...

-Kom nu mina busfrön, säger mormor, när hon står i sin mjuka
härliga morgonrock vid dörrkarmen och tittar på morfar och Kian...

Nu är det dax för god frukost, så ni orkar köra fyrhjuling i dag ....
Jaaaaa, fyrhjuling... nu, nu, nu.... kom morfar,ropar

Kian...kom,kom..."

Följ med Kian och hans morfar ut på äventyr, där morfar lär Kian
hur han gör om han någonsin blir ledsen eller känner att någon har

varit dum mot honom.
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