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Anders- vilken fin herrgård ska vi gå in och kolla
Karl- det ser läskigt ut jag tror att det spökar och vågar inte gå in
Anders- komigen nu går vi in
saga- jag sätter mig på bänken och väntar medans ni går in
Karl-dörren knakar så att håret på nacken reser sig
Anders- det här stället var verkligen kusligt
Karl- kom vi går längre in
Anders- kolla riddarrustningen och tavlan jag känner mig ut stirrad
Anders- ser du trappen där framme ska vi gå ner?
Karl- okej vi går ner även fast jag tycker att det är en dålig idé.
Anders- vilka knarrande fotsteg det låter som att dom kommer gå av vilken sekund som helst
Karl- OJ hur gick det?!?!?!
Anders- aj mitt ben.
Karl- Det ser ut att var brutet vi måste få dig ut någon annan väg eftersom trappan har rasat.
Anders- jag kan inte röra mitt ben
karl- hoppa upp på min rygg
Anders – det går inte jag måste vänta här medans du går ut och hämtar hjälp.
karl- har du någon telefon på dig så kan vi ringa saga och be om hjälp?
Anders- ja men den krossades av trappen.
Karl- okej då försöker jag hitta en väg ut för att söka hjälp, jag lämnar jackan så du slipper
frysa.
Anders- okej tack skynda dig jag fryser redan och mitt ben värker.
Karl- vem är du? Och vad gör du här i en källare i en herrgård.
vakten- jag vaktar detta ställe, jag ber dig lämna omedelbart det är alldeles för farligt att
vistas här utan beskydd och tillstånd.
Karl- varför? Min kompis ligger där borta och har brutit sitt ben efter att trappan gått sönder.
Vakten- det bor vampyrer och demoner här ner i källaren som är livsfarliga för vanliga
människor och det är min uppgift att se till att ingen dör.
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Karl- kom vi måste skynda oss tillbaka till honom innan någon hinner dit.
Vakten- det är nog tyvärr för sent dom har nog redan tagit honom.
Karl- Nej kom så skyndar vi oss dit vi kan inte låta honom dö.
Vakten-Okej men vi måste skynda oss innan han dör
karl- kom så springer vi dit
Karl- det var här han låg och nu är han borta med endast lite blodspår kvar
Vakten- kom följ med mig in här
Karl- vad är det här för gång?
Vakten- det är hit in vampyrerna brukar dra sina offer för att sedan äta deras blod.
Karl- hörde du? Det var någon som skrek
Vakten- okej då måste vi skynda oss innan det är för sent.
Anders- HJÄLP!!!!!!
Karl- vi kommer
Anders- kan du bära ut mig innan dom kommer tillbaka
vakten- Vi skyndar oss ut innan någon kommer.
Vakten- kom följ med mig den här vägen
Saga- vart har ni varit så länge jag började bli orolig, varför bär du Anders?
Anders- en trappa rasade och jag bröt mitt ben.
Karl- kommer aldrig mer gå in här.
Saga- varför?
Anders- det är en väldigt lång historia som du nog ändå inte kommer tro så vad som hände
låter vi vara osagt.
Karl-Precis nu går vi hem
Vakten- hejdå

