Kockskandalen

Molly 6B

En dag då Holger Qvisten en 35 åring och 170 cm lång man är på
banken för att ta ut pengar. Holger har kort mörk brunt hår, gröna
ögon, svarta byxor och en, blårandig skjorta.
Han undrar verkligen om han kommer med på kocktävlingen eller
inte!? Och om han skickade meddelandet i rätt tid om att han ville
vara med i tävlingen!?
Ja, han är ju lite stressad av att han gjorde kungen magsjuk igår!
Det började så att kungen kom till Holgers restaurang med
drottningen då dom skulle äta en romantisk middag.Kungen skulle
beställa sin middag (Kungen äter alltid hummer). När dom hade ätit
färdigt på Holgers restaurang började Kungen att må dåligt. Först
började han få ont i huvudet sedan kräktes kungen i bilen. Ja, dagen
efter stämde kungen Holgers resturang, Kungen krävde skadestånd
vilket gjorde att Holgers resturang gick i konkurs.
Holger fick inte något lån på banken för att han inte betalade tillbaka
lånet föra gången. Så Holger var då tvungen att vinna en kocktävling
med hög prissumma. Samma dag fick han ett brev där det stod att
han antagits till tävlingen.
Alice Löv, en 47-årig sekreterare, hade precis blivit av med jobbet
som chefens sekreterare. Hon hade inte betalat fakturorna utan
använt upp alla pengarna som skulle gått till dem.
En dag i Alice Lövs liv kom ett gäng Bandidos och knackade på
kontorsdörren. Bandidosmännen sa att de visste om att hon hade
tagit pengarna och att hon skulle vara på chefens kontor klockan 8
nästa morgon.
Dagen efter Bandidos gänget hade varit hos Alice står hon klockan 8
utanför chefens kontor.
Jag undrar vad chefen kommer att säga?!
Inne på chefens kontor. Burrr, vilket läskigt kontor chefen har, med
alla uppstoppade djur i alla olika storlekar och former. Chefen sa att
Alice skulle sätta sig i den pälsklädda stolen framför chefens
skrivbord. Det som händer är:
Du är...är...är AVSKEDAD! sa chefen.
Varför? undrade Alice Löv.
Det är nog bäst att du inte vet! sa chefen.
Några dagar efter hon blev avskedad fick hon reda på att antagits till
kocktävlingen

Vincent Von Platen är en egoistisk man i 20-30 årsåldern
med ljust lagom kort hår, bruna ögon och en längd på
161cm.
Vincent har en egen stjärnkrog också.Stjärnkrogen ligger
precis vid kusten nere i ,Skåne. Stjärnkrogen har en vacker
bar med några vackra mörkbruna skinnstolar framför baren
och en kamin med en ljusgrå soffa framför. Och på golvet
finns en militärgrön matta och på mattan står en mörkgrå
golvlampa med den guldfärgade lampfoten och en mörkgrå
lampskärm.
När Vincent var ett litet barn hade han en mycket svår
uppväxt, hans föräldrar hade inte tid för honom.Även om
dom var rikast i staden så sa en dag Vincents föräldrar att
dom måste lämna bort honom.
Va? måste ni lämna bort MIG!utbrast Vincent.
Ja, tyvärr. sa han föräldrar.
Efter Vincents berättelse om sin svåra uppväxt, kom de lite
post i brevlådan.På brevet stod det att han antagits till
kocktävlingen.
En vecka efter Vincent von Platen, Alice Löv och Holger
Qvisten hade fått sina
brev om att får vara med i kocktävlingen. Dagen efter fick
dem varsitt brev där det stod så här:
KOCKTÄVLING
PLATS:TELE2 ARENA
TID:12.00
PRISSUMMA:1 000 000
KOCKTÄVLINGEN BÖRJAR 13.15 MEN MEDVERKANDE I KOCKTÄVLINGEN MÅSTE VARA DÄR 12.00
MVH ANSVARIG för kocktävlingen

Klockan är 12.00. När alla kockarna har samlats i TELE2
arena inklusive Holger, Alice och Vincent.När tävlingen
börjar är alla nervösa. Ja, speciellt Holger, Alice och
Vincent. Ifall att något går fel då är ju pengarna rökta.
Det finns en sak alla tävlande vill ska gå bra och det är att
Kungen blir nöjd.
Precis när tävlingen ska börja så ropar högtalarna ut:
"I dag ska ni laga en rätt som heter soppa!
Då börjar tävlingen!
-Va!? vad lätt säger Holger malligt.
Precis när han sa klart så snubblade Holger, på en annan
låda med tomaterna som han skulle ha till tomatsoppan. Å
nej säger Holger när han sätter sig upp alldeles kladdig av
tomaterna.
Ja, ni kanske ni undrar vad Alice Löv har för sig?!
Jo, så här gick det till:
-Vad jobbigt att alla skrattar åt Holger. tänkte hon.
-Han är ju så söt.
Sa hon precis när hon, halkade på de tomaterna som
Holger kom snubblades med. Men det finns en som det går
bra för och det är Vincent von Platen. Vincent ska iallafall
göra en musselsoppa.

Då har alla lagat klar sin soppa, men det finns ett problem.
Kungen har inte kommit!
-Var är Kungen? frågade någon.
-Vi måste få tag i kungen innan publiken börjar klättra på
väggarna.
Precis när dom skulle börja utan Kungen. Så släktes lamporna!
V...v...vad h...hände är det du Kungen?
Det är fort farande mörkt och, ingen sa ett ljud eftersom alla ville
ju höra om det är kungen eller någon annan som spökar.
-Men vad konstigt!?sa någon.
Precis då ringer Kungen till ansvarige för tävlingen som sätter
på högtalartelefonen så att alla kunde höra:
-Var är du Kungen?!
-Hejsan, jag är magsjuk, sa Kungen.
Ljuset kommer tillbaka. Någon skriker plötsligt:
Prispengarna är borta! någon har tagit dem!
Det var inte jag, säger någon med ynklig röst!
Lugn! säger den ansvarige. Vi måste avsluta tävlingen innan
sopporna kallnar.
Vi kan ju inte fortsätta när kungen är magsjuk!
Jag vill ha mina prispengar, säger Holger. Jag ringer polisen!
Det är inte du eller jag som ska ha pengarna Holger utan VI! Vi
ska ha pengarna tillsammans. Alice lägger huvudet på sned och
ler.
Holger blir alldeles chockad och stum. När han hade smält vad
Alice Löv sa ringde han polisen och berättade vad som har hänt.
Holger var inte speciellt nyfiken på det erbjudandet som Alice
Löv hade.
Holger åker till polisstationen och berättar vad som hade hänt.
Polisen kunde inte hjälpa till med pengarna, för det var inte
deras område. Då blev Holger irriterad och gick därifrån för att
lösa det själv.Under tiden Holger var åkte till polis stationen sa
någon:
Var är Vincent?
Alla tittade misstänksamt på varandra samtidigt som alla tittade
runt.
Under tiden Holger och dom andra gjorde något annat, satt
Vincent på bussen.
Vart ska Vincent ta vägen?

Vincent är på väg hem han orkade inte vänta på att
tävlingen ska avslutas.
Helt plötsligt kommer Holger tillbaka och säger:
- Jag tror att jag har löst fallet med de försvunna
prispengar så här gick det till. När det blev mörkt råka
någon stöta till prispengarna att det åkte i golvet då
trodde vi alla att de var kungen eller ett spöke som
gjorde ljudet säger Holger.
- Men det enda jag inte har hittad är pengarna. säger
Holger
- Jag har hittat något! ropar Alice
- Är det prispengarna?frågar någon
- Ja det är det då kan vi avsluta tävlingen.säger Alice
Och vinnaren är... är Alice!
- Jag har fort farande kvar erbjudandet Holger, säger
Alice med kärleksfull röst.

