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Pino går på tivoli

Idag ska Pino gå på tivoli med

Pinolina och pingvinen.

Först kör alla radiobil.

Oj, de krockade visst!

Ouiiiiiiiiiiiii! Vad fort går i berg och dalbanan!

Pinolina o pingvinen åker pariserhjul.
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Pino vågar inte titta!

Nu ska alla åka spöktåget.

Oj, här var det mörkt!

Det där var lite läskigt!

Pino och Pinolina åker karusell.

Nu springer alla till lustiga huset!

Titta vad konstiga de ser ut!
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Mums, gott med sockervadd!

Pino ska kasta boll.

Mitt i prick!

Pino vinner en nalle!

Åh, vad gott med korv!

Man blir hungrig av att vara på tivoli!
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