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Rolf får sin första krona när 
han gått med hunden Max. 
Han går till affären och letar 
efter en studsboll och hittar 
den han alltid ville ha.

Han köper studsbollen och 
blir glad. 
På vägen hem tappar han 
bort studsbollen. Han blir 
ledsen men hittar den igen 
och blir glad.
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Han vill visa upp den på dagis. 
Han springer hem och visar 
den för mamma, och leker 
med Max. Han frågar mamma 
om han kan få ta med sig 
studsbollen till dagis.

Och det får han för mamma. 
Nästa dag går han till dagis och 
visar den för sina kompisar. 
Han äter mat och sen hämtar 
han studsbollen men den är 
inte där. Någon har tagit den. 
Det var William med hans 
magiska önskestövlar
som leker med den, men han 
ville bara leka med den en liten 
stund.
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Så han fick tillbaka 
studsbollen då blev han 
glad.  
När han kom hem så 
somnade han med 
studsbollen i handen, och 
var glad.
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