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En tidig morgon i Tokyo kunde man se en liten 
sumobrottare komma gående. Han hette Yoshi
och var en väldigt liten sumobrottare. 
Världens minsta faktiskt.



Varje dag gick Yoshi till sin lokala hamburger-
restaurang för att äta en tredubbel frukost, tidig 
lunch, lunch, sen lunch, mellanmål, tidig middag, 
mellanmål, middag och efterrätt. 
Och om han orkade, ett litet kvällsmål.



– Tre Supermegamenyer, tack! 
Yoshi fick stå på tå för att 
kunna betala.



– Titta, viskade någon i restaurangen. 
Det måste vara den minsta sumobrottare jag 
någonsin sett. Yoshi låtsades inte höra utan satte 
sig i ett avskilt hörn för att äta sin frukost i fred.



Under tiden Yoshi avnjöt dagens första 
mål, kände han hur de andra restaurang-
gästerna stirrade på honom och viskade 
”Ska inte sumobrottare vara stora?” 
– Jag ska bli den största sumobrottaren 
i världen, mumlade han för sig själv, när 
han mumsade på sin hamburgare. 
Vänta bara, jag ska bli en stjärna. 



Plötsligt fick han syn på en annons på brickan. 
»Maxa din storlek med vårt utmärkta protein-
pulver. Dubbla storleken eller få pengarna 
tillbaka. Finns med choklad- eller banansmak.« 
Detta är lösningen! skrek Yoshi och sprang till 
närmaste telefonautomat.



Yoshi hade många gånger försökt anmäla sig till 
den stora sumobrottarturneringen, men alltid fått 
nej eftersom man måste vara minst 150 cm.
– Hur ska jag någonsin kunna bli världens 
största sumobrottare om jag inte ens får delta i en 
match? 



– Hej, jag vill beställa det där proteinpulvret som 
man blir jättestor av. Jag vill ha chokladsmak. 
Hur snabbt kan man få det levererat?
– Det kommer inom 10 minuter, svarade försäljaren.



Det kanske låter omöjligt, men eftersom Japan 
är känt för sin effektivitet, så kom det faktiskt 
ett paket efter bara 10 minuter.



Yoshi skyndade sig hem och slet upp paketet. 
Men vad stod det egentligen? Han förstod 
ingenting. – Äsch, jag blandar allting på en gång, 
tänkte han och började att dricka kanna efter kanna 
med proteindrycken. Usch vad äckligt, jag kommer 
aldrig mer att kunna äta choklad.



Till slut hade han druckit upp allt och var 
alldeles proppmätt. – Jag måste nog lägga mig 
och vila en stund. Det tog inte lång stund innan 
Yoshi föll i djup sömn och drömde om sitt nya 
liv som stor sumostjärna.



På morgonen vaknade Yoshi av ett hiskeligt 
knakande. Har sängen blivit mindre? 
– Nej, det är visst jag som har blivit större. Toppen! 
Men vänta nu, varför fortsätter jag att växa? 
Snart får jag inte ens plats i mitt eget sovrum.



– Hjälp, nu får jag inte plats i huset längre. 
Yoshi hade växt så mycket att taket lossnade 
och väggarna rasade runt hans 
jättestora sumokropp.



– Oj, förlåt mig herr Takeshi, det var inte 
meningen att kliva på din splitternya Toyota. 
Nu hade Yoshi blivit så stor, att han knappt 
fick plats i sitt kvarter.



Tokyo är en stor stad men Yoshi växte så snabbt
att han snart var lika hög som de allra högsta 
skyskraporna. – Borde jag inte sluta växa snart? 
Dumma proteinpulver, jag vill ha pengarna tillbaka, 
tänkte han då han tittade fram över hustaken.



Sumobrottaren insåg snabbt att han måste ta 
sig ut ur staden för att inte förstöra fler bilar 
och hus. Dessutom hade militären dykt upp för 
att stoppa honom. 
– Aj, sluta skjuta på mig med era pyttetanks. 
Det känns som myggbett.



Snart var Yoshi så stor att han stod med ena 
foten i Nagano och var på väg att krossa Chiba 
med den andra. – Hur ska jag ens få plats i 
Japan? Snart trillar jag ner i Stilla havet!



Men efter en stund spelade det inte någon roll. 
Jordens dragningskraft orkade inte längre 
hålla kvar honom, och Yoshi svävade ut i 
rymden.



Han färdades längre och längre bort från jorden. 
Till en början var Yoshi rädd. Sedan kom han på att 
han faktiskt var den största sumobrottaren i hela 
världen, kanske i hela universum. – Ingen sumo-
brottare har någonsin varit lika stor som jag är nu!



Yoshi kände sig lyckligare än någonsin. 
Även om han aldrig skulle vara med i någon 
turnering, så var han ändå en stjärna. Ja, till 
och med en stjärnbild. Om du tittar med ett 
teleskop en klar natt, så kan du faktiskt se 
honom på himlavalvet. 



Slut.


