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   Mimmi och Lova 
 
Det var en gång en gulvit hund som var en 
Golden retriver, hon hette Mimmi hon hade en 
matte som hette Lotta. Dom bor i en lägenhet 
med blomiga tapeter. Lotta är 11år och Mimmi 
är 2 år. 

Dom ska gå ut på en promenad. Det är vinter 
och mycket snö så dom måste ta på sig varma 
kläder
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När dom har gått en bit så träffar dom en till 
hund som hette Lova. Mimmi frågade: vill du 
leka, det ville Lova. Dom lekte snöbollskrig. 
Men då råkade Lova kasta en snöboll mitt i 
huvudet på Mimmi. 
Då blev Mimmi sur på Lova. Dom började bråka 
men då sa Lotta: sluta bråka! Det gjorde dom 
och sa förlåt till varandra. 
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Sen frågade Lova Mimmi : vill du följa med på en 
hundrestaurang, då sa Mimmi : ja det vill jag. 
Mimmi och Lova gick till restaurangen och åt en 
stor portion med hund mat var, och till efterrätt 
åt dem ett stort hund ben.

EFTER DEN DAGEN VAR LOVA OCH 
MIMMI BÄSTA VÄNNER FÖR ALLTID !
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