Linn:s Berättelse

Det här är Linn hon bor i ett hus i öknen.
Hon gillar att dansa och träna. Hon gör också yoga.
Linn har inte träffat sina syskon på väldigt länge men nu tänker hon
leta rätt på dom.

Här är Powerolinn hon står utanför Linns hus och tittar på sin mobil.
Huum vad blir det för väder idag, undrar hon.
Linn kommer ut. Powerolinn säger, hej på dig du verkar bekant.

– Jag kan se det på dina ögon och din hårfärg.
Du vekar också bekant säger Linn. – vill du hänga med på lite yoga?

Ja jag gillar yoga.
Powerolinn fölier med Linn till hennes bakgård och gör yoga.
En halvtimme senare är de färdiga och Powerolinn ser lurig ut.

Solen skiner och Powerolinn säger, jag tänker hoppa i poolen.
Linn säger jag kanske också ska hoppa i. – Jag ska gå in och byta om
till badkläder. Därefter kommer Linn ut med sina??.
De är inga badkläder. Det är hennes vanliga kläder.

Linn sitter på poolens kant medans Powerolinn simmar omkring.

Du simmar riktig bra säger Linn.
Tack Linn, du kanske flyter bra på rygg? undrar Powerlinn.
Jag skulle vilja det men inte idag säger Linn.
Jag förstår. Jag skulle vilja stanna ett tag till men jag måste gå hem
säger Powerolinn.

Powerolinn går hem. Linn står ute och ser Powerolinn sakta gå
hemåt.
Jag hoppas att hon kommer tillbaka snart igen tänker Linn.

När Powerolinn kommit hem gick hon till Beata för att berätta för
henne om Linn.

Beata är glad för Powerolinns skull att hon hittat sin lillasyster.

Beata talar om för Powerolinn att om du vill vara riktigt säker på att
ni är syskon så behöver ni jämföra era DNA.
Det kan jag hjälpa er med. Beata tar fram en bomullspinne.
Jag behöver era saliv för att göra DNA-testet.
Powerolinn funderar på förslaget.

Hon går med på det.
Ja varför inte säger Powerolinn
Beata blir glad.

Beata stoppar bomullspinnen i Powerolinns mun.

Sådär Powerolinn nu är du klar för analys säger Beata. - Innan det
behöver vi Linns DNA.
Just då kommer Chalyn förbi. Hej Beata och Powerolinn, vad gör ni?
Undrar Chalyn.
Powerolinn har hittat sin
lillasyster säger Beata.

Chalyn blir förvånad. -Jaså så du har en lillasyster.
-Min analyseringskraft kunde inte hitta något om din lillasyster säger Chalyn.
-Du gör ditt bästa, det enda jag kan göra är ett DNA test, säger Beata.
Jag kanske ska åka till Linn och hämta henne, tänker Powerolinn.
Powerolinn är framme i öknen där Linn bor och ger henne fotmassage. Linn är glad för Powerolinn.
-Å Powerolinn, det där är så skönt, säger Linn, och lutar sig åt sidan.
Linn vill du följa med mig hem, säger Powerolinn för Beata behöver ta ett DNA test på oss.
Vilken bra ide, då kan vi äntligen få bevis säger Linn.

Linn gick hem tillsammans med Powerolinn

Beata välkomnar Linn och visar henne vägen ner till källaren där provtagningen sker.

Ok Linn nu ska vi ta ett salivprov, det behövs för att ta reda på ditt DNA säger Beata.
Senare sker en analys. Därefter kan man se resultatet.

Linn gå med direkt, ja varför inte säger hon.

Så Linn det kommer att bli
Hihi de siklar

Så Linn det klar för test säger Beata.
Du kan undgås med Chalyn eller Powerolinn. DNA test kan ta tid.

Beata har både Linn:s och Powerolinn:s DNA och påbörjar analysen.
Då hittar Beata nånting i Linn:s DNA.
Hmm, det är nåt märkligt i Linns DNA.
När Beata är färdig med analysen, går hon direkt till Linn.
Beata säger: Linn, din analys är färdig och Powerolinn:s DNA. Ni två matchar men det finns mer i ditt
DNA. Det finns goda nyheter. Du och Powerolinn är släkt.

Chalyn småvänder sig och glöder.
Linn går till Powerolinn och berättar.
-Powerolinn, vi är släkt.
Powerolinn blir glad.
Linn och Powerolinn går ut och tar en selfie.

Det här var allt om Linns berättelse.

