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Namn: DAR Djurens Arbetsrätt
Medlemmar: Sigrid och Affe (Afrodite)

Regler:
1. Vi ska beskydda djuren. Alla djur, även otecka och fula.

2. Vi ska klappa minst ett djur om dagen.
3. Vi ska orgenissera saker.

4. Vi ska tänka på djurens rätt.

Sigrid är nio år och bor i den lilla byn Grönbetet. Hon tycker att djur och hemliga klubbar är det bästa som
finns. Det tycker hennes bästis Affe också. Därför bildar de den hemliga klubben DAR Djurens Arbetsrätt.
Exakt vad klubben ska jobba för vet de först inte riktigt typ djurens rätt att äta gräs eller vad de nu vill göra.

Men att kämpa för djuren i Grönbetet visar sig vara lättare sagt än gjort. Korna är smutsiga och har alldeles
för lite klöver i hagen. Och så försvinner Racerbilen, Affes tjocka kanin. Kan det vara grannens katter Elvis,

Sinatra, Bogart och Cornelis Vreeswijk som varit framme?
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