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Byggare Bob och hans gäng var nästan färdiga 
med att bygga det nya Milkshake-kaféet.
 ”Nu är byggnaden färdig. Nu måste vi bara 
stenlägga parkeringsplatsen och avsluta ett 
par saker där inne och sedan är allt 
färdigt till den stora öppningsfesten”, 
sa Bob.



”Det är praktfullt!” hurrade Kranis.
 Skopis höll med. ”Framförallt den jättestora milkshaken!”
 ”Vänta bara tills Vilma har fixat den ordentligt”, sa Bob till dem. 
”När hon har satt in motorn och pluggar in den i eluttaget, då 
kommer den att snurra runt också.”



”Snurra runt?” utbrast Bandis. ”Men då kommer den ju spilla ut all milk-
shake!”
 ”Det är ingen riktig milkshake, Bandis!” skrattade Kranis.
 ”Det vet jag väl”, svarade Bandis generat.



Plötsligt kom kocken Tattie gående.
 ”Är du redan här?” frågade Bob. ”Vi är inte färdiga än!”
 ”Jag kunde inte vänta på att få börja!” svarade Tattie. ”Under tiden 
som ni bygger färdigt Milkshake-kaféet och parkeringsplatsen, så fixar 
jag till en Tattielikat shaketastisk överraskning!”



”Lysande!” ropade Skopis. ”Vad är det i den?”
 ”Ingen aning faktiskt!” erkände Tattie. ”Jag gillar att experimentera med 
nya ingredienser! Jag blandar dem och ser vad det blir!”
 ”Wow”, sa Skopis.
 ”Okej, gänget!” ropade Bob glatt. ”Nu sätter 
vi igång och blandar betong till parkerings-
platsen! SÅ … KAN VI BYGGA’T?”

”KLART VI KAN!”
ropade gänget tillbaka.



Skopis och Två-Ton började ta fram allt de behövde för att blanda betongen.
 ”Du, Två-Ton!” ropade Skopis. ”Kocken Tatties Milkshake-kafé kommer 
att bli ett skojigt ställe. Vad säger du om att göra något skojigare med 
betongen?”
 ”Skojigare?” frågade Två-Ton.
 ”Kanske kan vi göra precis som Tattie”, förklarade Skopis. ”Experi men-
tera med nya ingredienser … blanda en massa … och se vad det blir.”



”Kommer inte på fråga”, svarade Två-Ton. ”Jag slarvar aldrig 
med betong. Vi blandar ihop den vanliga betongen. Platt, slät 
och väldigt, väldigt grå.”
 ”Åh …” suckade Skopis. Han var besviken. 
Han ville experimentera!



Under tiden fixade Bob och Vilma de sista detaljerna inne på Milkshake-
kaféet. När allt var på plats satte de sig mittemot Tattie.
 ”Vi testar lite av det här! Och en av de här… och några av de här ...” sa 
Tattie. ”Jag älskar att testa nya blandningar och skapa nya färger!”
 Han jonglerade med frukt, ploppade i bär och hällde i glass och mjölk 
i mixern.
 ”Jag behöver någon som kan testa mina härliga skapelser och berätta 
för mig vilken som är den mest shaketastiska!” skrattade han.
 ”Det kan jag!” svarade Vilma snabbt.




