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Alice är 6 år och hennes favorit häst är Tore. 
Wilma är 7 år och hennes favorit häst är Bonnie. 
Alice och Wilma har en hemlighet dem kan prata 
med djur och ingen annan än dem själva vet om 
det!!!

Welcome to Book Creator

En dag när det ska rida på ridskolan ska de rida 
på sina favorit hästar. 
Nu ska de gallopera deras hästar är ganska sega 
så alla andra galloperar iväg medan de bara 
skrittar efter och blir helt ensamma. 
Alice och Wilma väljer att rida in på en stig. 
Sen säger Alice till Wilma -Här har dom säkert 
ridit in. 
Sen ser dom en älg som ligger mitt i vägen. 

Sen säger Wilma -hej lilla vän har du ont vad 
heter du. 
-tjena jag heter Gunnar jag har ont i mitt 
framben ja det gör så ont. 
-vi har ridit vilse kan du hjälpa oss hem till 
ridskolan säger Wilma. 
 
-Ja fortsätt bara stigen till ni kommer till vägen 
sen kan ni fråga Rådjuret Sofia om hjälp med 
vägen hem säger Gunnar. 
-Tack för hjälpen hejdå säger Alice och Gunnar 
fortsätter att beta.
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Dem fortsätter vägen och ser att litet,litet rådjur 
som gömmer sig bakom en stubbe. 
-Vi är snälla kan du hjälpa oss med vägen hem till 
ridskolan. 
-Om ni letar efter sofia är det ett lite större rådjur 
som står lite längre in i skogen jag hämtar henne 
säger det lilla rådjuret och skuttar iväg. 
Nu kommer Sofia och den lilla rådjursungen. 

-Jag är hungrig säger Tore ,-jag med säger Bonnie 
med otålig röst. 
-Vi är ändå snart hemma säger Alice, 
-hoppas vi viskar Wilma så att inte hästarna ska bli 
rädda. 
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Sofia säger -att ni ska bara fort sätta vägen rakt 
fram så är ni framme sen. 
-tack för hjälpen säger Alice och Wilma,och rider 
hem.

!!!SLUT!!!
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