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-Jag är så glad! säger Maja
glatt.
Maja,Ellas kompis, ska följa
med till Stockholm där dom
tillsammans ska tillbringa
sommaren.
-Maja, Ella är i hallen och vill
prata lite med dig! ropar Majas
mammma.

Maja skyndar sig ner för
trappan och ner i hallen.
-Hej Maja!Får jag prata
lite med dig, undrade
Ella.
Dom går in i Majas rum
och sätter sig i sängen.
-Jo, du förstår börjar
Ella, vi, eller jag, hade
tänkt att vi skulle gå på
ett ridläger så det blir
lite extra kul! Eller hur?
Egentligen kan jag inte
ens sätta mig på en häst,
tänker Maja.
Jag tror jag måste gå nu,
säger Ella fort.
-Hej då Maja, ses sen i
Stockholm!

-Hej då Ella, viskade
Maja trött och full av
tankar. Maja kan knappt
sova för hon bara
tänker på det imorgon
med det här ridlägret,
och hästar!
Resan till Stockholm var
lugn och skön. Maja
känner sig lite bättre än
i går. Maja blir glad när
hon ser huset, Ella och
hennes hund Ruffy.
-Hej Maja, ropar Ella
glatt med spänning och
skoj i kroppen. När Maja
kommit fram och sagt
hej och lämnat sin
packning så är det dags
att börja promenera till
ridlägret.

-Hej, välkommna till ridlägret
och alla våra hästar! säger
ridläraren Inger.
Maja får en klump i magen och
blir spänd. Ella säger att dom
ska gå in och ta varsin häst och
börja rykta. Maja måste komma
på något snabbt för att inte vara
med på lektionen.
-Åååååååå jag svimmar, får Maja
ur sig. Inger kommer
springandes mot henne.

Maja får ligga på
bänken medan de andra
rider runt på sina stora
hästar. Nästa gång och
nästa gång igen hittar
Maja på något för att
hon ska missa lektionen.
Men Ella börjar bli
väldigt misstänksam, och
en kväll då dom sitter i
sängen frågar Ella...
-Det är något skumt med
varje gång du är på
ridlägret. Varför?
Ja, jo, det, liksom, jag
gjorde det med flit för
jag vågar inte rida!svarar
Maja med ledsen och
väldigt arg röst. Då blev
Ella väldigt arg, så arg
att hon sprang ut och
smällde igen dörren.

På kvällen var Maja väldigt
ledsen och kunde inte somna.
På morgonen väcker Ella mig.
Jag som trodde hon var
jättesur på mig.
-Är du inte sur på mig längre?
undrade Maja.
-Jo, det är jag, men Ruffy är
borta! skriker hon i mitt öra.
Men han ligger ju under min
säng och sover, tänker Maja.
-Kolla under min säng, säger
Maja till Ella.
Ella böjer sig ner och kollar
under sängen. Och där ligger
Ruffy och snusar.

Sedan går de ut
med varsin glass i
handen. Nu
fortsätter resten av
sommarlovet!
SLUT!

-Jag måste ha drömt, sa Ella
förvånat.
Tillbaka till bråket. Maja börjar
med:
-Förlåt, förlåt för att jag ljög
och för att jag inte sa till
direkt innan vi åkte dit.
-Okej, jag förlåter dig, säger
Ella lugnt med en snäll röst.
-Men vi har ridlägret kvar ju,
sa Maja med ledsen röst.
-Shit i! säger Ella självsäkert.
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