
Greta Fjunberg 
 

Olipa kerran tyttö jonka nimi on Greta Fjunberg. Tämä 
tyttö on aika outo koska hän saa lapsia välittämään 
koulusta vähemmän koska hän protestoi sitä että pitää 
ajeskella autoa ja lentää niin paljon kun pystyy että ilma 
tuhoutuu. 

Hän  tykkää Donald Doritosta, Donald Dorito sanoo että 
``climate change  ei ole olemassa´´. Gretalla on F 
kaikissa aineissa ja hän ei tykkää koulusta, hän tykkää 
että koulu on jonkinlainen vankila. 

Hänen koulussa on kännykkäkaappi ja sinne pitää laittaa 
oma kännykkä. Greta sanoo: mitä kännykät on tehnyt 
teille että niitten pitää lukita sisään.  

Greta on pakottanut sen äiti ja isä että he pitävät lentää 
työn kanssa niin paljon kuin he pystyvät. 

Greta on rakentanut veneen joka vie hirveästi pensaa. 

Gretalla ei ole niin hyvä tuuri koska ei kukaan halua 
joinata hänen protestia mutta kaikki on lapsia mutta he 
ovat vain kymmenen. 

Hänen rivaali on Greta Thunberg. Hän haluaa ettei ilma 
tuhoonnu ja ettei ihmiskunta kuole siitä. 

Greta Thunbergillä on hirveen iso protesti ja hänellä on 
ryhmä jonka nimi on Fridays for Future tai jotain.  

Greta Fjunbergillä on ryhmä jonka nimi on Fridays for 
non Future. Donald Dorito oli ensimmäinen joka liittyi 
Gretan Fridays for non Future ja Greta on hirveän iloinen 
siitä että Donald Dorito oli ensimmäinen joka liittyi hänen 
Fridays for non Future. Donald Dorito on maailman 
rikkain ihminen ja hän voi maksaa ihmisille että he 
liittyvät Fridays for non Future. 

Greta haluaa voittaa Greta Thunbergia vastaan ja saada 
enemmän seuraajia instagramissa ja Facebookissa. 



Greta etsii poikaystävää, ja hän käyttää Tinder mutta se 
ei mene niin hyvin koska kaikki luulee että Greta on 
Greta Thunberg ja koska Greta Fjunberg sanoo että hän 
ei halua että Greta ei voi tehdä mitään, niin ei kukaan 
tykkää hänen persoonallisuutta, niin hän ei saa yhtään 
matchia. 

Greta katsoo koko ajan Greta Thunbergia kuin hän 
puhuu koska Gretalle se on niin kuin komedia kun Greta 
Thunberg sanoo hassuja asioita, elikkä Gretan mielestä.  

Viime kerralla Gretan näkö Donald Doritoa vastaan, 
Greta tykkäsi että se oli niin kivaa. Tänä päivänä Greta 
Fjunberg ei vieläkään ole löytänyt poikaystävää ja hän ei 
ole saanut enemmän seuraajia kuin Greta Thunberg 
mutta hän tykkää Greta Thunbergistä koska hän on kiva 
tyyppi. 

Loppu. 
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