
         Tasse og jeg 
 
 Jeg var 9år, og hadde en lille søster som het Mille. Hun var 6år. Jeg 

var veldig glad i hunder og hester. Jeg gikk på ridning med veninnene 

mine. Jeg hadde altid ønsket meg en hund men jeg fikk ikke lov og ha 

hun. Jeg hadde to veninner som het Nina og Kristine. Nina hadde en 

hund som het Tasse. Tasse var kjempe grei og trengte ikke bånd og 

kom vis du ropte på han.                                            
                                             

                              

Da jeg kom på skolen sa Nina at hun skulle reise til syden en tur. Men 

ikke hadde fåt pass til hunnen sin. Da sa jeg at jeg kunne passe den. 

Og det kunne jeg.  

Neste dag var det helg og de kom med hunnen. Og jeg hadde en 

kjempe fin dag gikk masse på tur i en skog i nærheten av huset vårt. 

Rideskolen jeg gikk på var litt ved sina, så vi pleide og gå med 

hestene i skogen. 

Neste dag spurte jeg Kristina om hun ville bli med og gå tur med 

tasse. Så sa hun at hun ikke kunne fordi hun skulle ri. Så jeg gikk 

alene med Tasse inn i skogen. Men så kom det en hest og da begynte 

Tasse og bjeffe, så hesten ble redd. Og steilet så rytteren falt av og 

så løp den. Og så ble Tasse også red og løp sin vei, mens rytteren som 

jeg plutselig så at var Kristine hylgråt. Jeg ringte ambulangsen. De 

kom veldig fort og hentett hun. Og så husket jeg Tasse, så løp jeg inn 

over skogen mens jeg ropte Tasse. til slutt møte jeg gi opp. Da jeg 

kom ringte jeg til Nina hun ble veldig leisei. To dager etter på kom 

Nina hjem og gjet hvem som sat ved dør matta jo Tasse. Og neste 

dag kom Kristine på skolen med krykker og sa hun bare hadde forstua 

beine og snart var bra.   
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