
Djurens 
Värld!!!



Det var en gång en lama 
som skulle flytta till  en 
bondgård i USA. Men 
han hade två kompisar 
där han bor i Skåne ute 
på landet, nära 
östersund.

Så han ville inte flytta till 
USA . Men den dagen 
han skulle åka så var 
hans kompis Brunte som 
var en häst. Han stod i 
längst bort i hagen!
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När laman Knyt Knytson 
var lastad kom Brunte i 
galopp och hoppade 
över staketet och följde 
efter transporten enda 
till flygplatsen i 
Jönköping, Skyscanner.

Hästen hann fram till 
flygplatsen och smög in i 
flygplanet i smyg. Och 
där träffade han laman 
och åkte med till USA!
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Bondgården var jätte fin 
med paddock och en 
stor hage och vatten och 
de var Brunte som 
brukade använde  den 
paddocken.

Där träffade dom en hund 
som heter Sam 
på bondgården utanför 
Santa-barbara. Sen började 
Brunte i hopptävling i 120cm 
och laman fick ett lamm som 
hette Kurt och 
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hunden Sam blev 
bästa vänner med 
Brunte och Knyt 
Knytson!!! 
Sen blev dom 
lyckliga i deras 
dagar!!!

Av: Vilma och Anton!
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