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Vätten av Ella
Kapitel 1.
Det var en gång en vacker dag och vätten Bert
skulle gå gå och ﬁska. Och i just den där sjön
bodde sjörået Lilly. När Bert kom fram såg sjörået
honom och kom genast upp på vatten ytan. Hon
frågade vad vätten hette. Jag heter Bert sa han
buttert. Sjörået blev genast kär i honom. Bert
märkte det och blev rasande så han dök ner under
vattnet och grävde ett hål så att allt vatten rann ut.
Sjörået blev arg och frågade var hon nu skulle bo
nu. Bert svarade inte och gick där ifrån.

Kapitel 2.
På andra sidan sjön låg en äng på den ängen bodde vittrona. Vittrona var
arga för att människovärlden hade krockat med deras värld. Vittrona såg
förvirrade mäniskor över allt. Två veckor senare hade några mäniskor bykt
ett hus mitt i deras vitro vägar så att vitrorna förde sina djur rakt imot deras
hus. Det hördes des tramp från klövar och hovar, koskällor som pinglar ,
råmande, bräkande och hund skall. Men som dur var hade ingen ﬂyttat in
en.

Kapitel 3.
Mitt i skogen dansa en älva som hette Viola
som var mycket vacker men plötsligt hörde
hon någon som grät. Lite längre bort såg hon
en liten ﬂicka Viola svävade dit. Viola frågade
vad som hade hänt. Flickan vände sig om
Viola såg att det var mylingen. Mylingen sa att
hon ville ha ett namn. Viola sa att om hon ville
kunde hon hetta Minja Mylingen sa att det var
ett jätte bra namn. Sen skutta hon glatt i väg.

Kapitel 4.
Men om vi går till baka lite i berättelsen och ser hur
det gick med sjörået och vätten. Nästa dag gick Bert
sjön igen. Han såg sjörået sitta på en sten. Han gick
fram till henne och sa jag önskar mig evig ﬁskelycka
de kommer du aldrig få sa Lilly. Men om jag tar
tillbaka allt vatten igen. Om du gör det så kanske du
får evig ﬁskelycka. Bert tog till baka allt vatten igen och
han ﬁck precis som han ville.
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