The haunted house

We walked through the forest on a dark, dark night. The thunder went BANG! Bob had a fright! Bob
ran through the trees as fast as he could, into a house at the edge of the wood. We ran after Bob and into
the hall. We shouted his name but heard nothing at all. “Bob!” “Bob!” We looked in the kitchen and there
was a snake, showing its fangs. What a noise we did make. “Aargh!”
We looked in the bathroom. Do you know what we saw? Eight long legs in the bath, we were glad
there weren’t more! We looked in the study and saw a hard shell. What was inside it? A turtle! Well, well!
We looked in the lab and there was a cat and there on the table a horrible rat. “Shut up!” We looked here
for hours and then we went home. We opened the door. There was Bob with a bone.
.
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خانه خالی از سکنه

داشتیم تو جنگل تاریک تاریک قدم میزدیم ،من و خواهرم و باب سگ باوفامون .ناگهان رعدی برق آسا زده شد و باب
بشدت ترسید او با تمام سرعتی که داشت بین درختان جنگل فرار کرد و ناگهان رفت تو خونه ای کتار چوپ ها .ماهم بدنبالش
فرار کردیم و وارد سالن خونه شدیم .ما صدا زدیم باب باب اما صدایی را باب نشنیدیم .آشپزخانه رو گشتیم اما ماری آنجا بود
که با دندان های نیش دارش بما حمله کرد .اوه اوه چه سرو صدایی از ترس راه انداختیم.
ما حموم رو گشتیم .میدونید اونجا چی پیدا کردیم؟؟؟؟؟ واییی اونجا یک هشت پا بود ،ما خوشجال بودیم که بیشتر از
اون چیز دیگه ای نبود .ما داخل قفسه کتاب را نگاه کردیم اونجا چی بود ،اونجا یک الکپشت بود اوه اوه خب خب ،رفتیم
داخل آزمایشگاه اونجا چی بود اونجا یک گربه زشت سیاه بود و روی میز آزمایشگاه یک موش ترسناک ترسناک .ما ساعت
ها تو این خونه دنبال باب گشتیم و بعد رفتیم .وقتی در باز کردیم باب اونجا بود با استخونش.
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