Elvira Holmgren

Tarina Agdasta
Olipa kerran koira, jonka nimi oli Agda. Agda oli pieni ruskea notkea koira, joka oli 5 vuotta.
Agda tykkäsi tosi paljon leikkimisestä ja hänen lempiruoka oli paistettu liha. Agda ei
varsinkaan tykännyt tavallisesta koiranruoasta. Hän asui Syyriassa. Agda asui siellä hänen
emäntänsä Elviran kanssa. Elvira oli 11v tyttö, joka tykkäsi eläimistä ja hänen lempiruoka oli
tacot. Elvira ei varsinkaan tykännyt kalapullista, koska ne oli pyöreitä haisevia pullia ja niillä
oli kauhea lemu. Agdan ja Elviran mielestä oli kauheaa asua siellä, koska siellä oli sota.
Agdaa ja Elviraa hermostutti tosi paljon, että siellä oli sota, mutta yhtenä päivänä Agda sai
idean! Agda kertoi idean Elviralle ja Elviran mielestä se oli hyvä idea. Idea menisi näin:
He ottaisivat paperin, minkä Assad oli allekirjoittanut ja sitten he näyttäisivät paperin
kameralle ja poliiseille niin että Assad pääsisi vankilaan ja sota loppuisi.
Syyriaa johtaa mies, jonka nimi on Assad. Assad oli 47-vuotias diktaattori. Assad oli, se joka
oli aloittanut sodan ja oli tappanut monta ihmistä ja pommittanut monta paikkaa. Se mitä
monta ihmistä ei kuitenkaan tietänyt oli että Assad oli allekirjoittanut paperin, missä luki, että
hän halusi lopettaa sodan. Nyt Agdan ja Elviran piti vain löytää paperi.
Mutta heillä oli ongelma, he eivät tietäneet, miten päästä Assadin taloon. Agda ja Elvira
miettivät tosi paljon miten päästä sinne, mutta silloin Agda keksi! Kaksi vuotta sitten kolme
ihmistä yritti samaa asiaa ja kaivoi tunnelin maan alta Assadin taloon. Nyttenhän Agda ja
Elvira pystyisivät käyttämään samaa tietä!
Seuraavana päivänä Agda ja Elvira heräsivät aikaisin ja juoksivat Latakiaan, jossa he etsivät
tunnelin. Agda ryömi ensin ja Elvira Agdan jälkeen. He ryömivät pari tuntia ennen kuin he
olivat perillä.
-

Huh, Agda sanoi, Toi oli rasittavaa.

-

Juu, Elvira vastasi.

-

Onneksi ollaan nyt perillä, Elvira huudahti.

-

Joo, mutta ollaan hiljaa, Agda kuiskasi.

-

No, miten tehdään nyt? Agda kysyi.

-

Ryömitään ensin ylös Assadin taloon ja sitten katsotaan missä huoneessa ollaan,
Elvira kuiskasi.

-

Joo, hyvä idea! Agda huokaisi.

Agda ja Elvira ryömivät ylös, ja he joutuivat johonkin työhuoneeseen.
-

Mikähän huone tämä on? Agda kysyi.

-

Varmaan joku työhuone, Elvira yskäisi.

-

Niin, Agda sanoi.

-

Nyt jatketaan, Elvira kuiskahti.

Agda ja Elvira rupesivat etsimään paperia jos se voisi olla siellä, he etsivät aika kauan
ennen kuin Agda näki jonkun pienen paperikulman.
-

Katso tuolla! Agda huudahti.

-

Missä? Elvira kysyi pelästyneenä.

-

Tuolla, tuon korkean pöydän yläpuolella, Agda tuhahti.

-

Aa, joo, Elvira sanoi.

-

Voitko nostaa minut niin voin ottaa paperin alas? Agda kuiskasi.

-

Joo, Elvira sanoi.

Elvira nosti Agdan niin että Agda sai paperinsa suuhun. Mutta just silloin Agda ja Elvira
kuulivat askeleita.
-

Se on Assad! Agda kuiskasi, PIILOON!!

Agda ja Elvira juoksivat ekaan parhaimaan piiloon minkä he löysivät. Agda meni
piirongin alle, ja Elvira sohvan taakse. Agdalla oli vielä paperi tallessa. Assad tuli
huoneeseen ihan vasta just heränneenä. Hän katsoi vähän joka puolelle, mutta meni sitten
ulos huoneesta.
-

Huh, Agda kuiskasi, kun Assad oli lähtenyt, toi oli tosi lähellä!

-

Joo, mutta onko sinulla vielä paperi tallessa? Elvira kysyi.

-

On, Agda vastasi. Tässä se on.

Elvira ja Agda katsoivat yhdessä paperia, siihen oli kirjoitettu jollain ihan toisella kielellä,
niin valitettavasti Agda ja Elvira eivät pystyneet lukemaan mitä siinä luki. Mutta he
pystyivät kuitenkin näkemään Assadin allekirjoituksen.
-

Minä luulen että se on tämä, Elvira kuiskasi.

-

Niin minäkin, Agda kuiskasi takaisin.

-

Lähdetään nyt, Agda sanoi.

Ja sitten Agda ja Elvira rupesivat ryömimään, Elvira taittoi paperin ja laittoi sen hänen
taskuunsa. Kun oli mennyt noin 1,5 tuntia he olivat takaisin Latikassa. Nyt Agdan ja
Elviran piti vain löytää poliisi tai kamera. He juoksivat, ja juoksivat ennen kuin he
vihdoinkin löysivät poliisin, ja hän seisoi kameran edessä!
-

Tuolla on poliisi, ja hän seisoo kameran edessä, Agda kiljaisi.

-

Sinne päin, Elvira huusi.

Agda ja Elvira juoksivat niin kovaa kuin pystyvät, ja kun he olivat perillä, Elvira otti
paperin taskusta, ja taputti poliisia olkapäälle. Poliisi kääntyi ja Elvira näytti hänelle
paperia, ja hän otti sen käteensä ja luki sen monta kertaa, sitten hän soitti varmaan jollekin
toiselle poliisille, koska paikalle tuli enemmän niitä. Poliisit katsoivat paperia kauan ja
sitten he rupesivat halaamaan Agdaa ja Elviraa.
Sitten kaksi päivää sen jälkeen Assad joutui vankilaan 50 kymmeneksi vuodeksi. Mutta
Agda ja Elvira, ne olivat jokaisen lehden etupuolella.
Ja siinä on tarina siitä kuin Agda ja Elvira lopettivat sodan Syyriassa.

