Olivia och den farliga häxan
-Hahahahaha! Kom hit, Olivia, sa häxan.
- Jag måste springa snabbare och måste hitta nåt
ljus så snabbt, sa Olivia.
Där är ett ljus. Olivia höll ljuset och sa till häxan:
- Akta dig!
- Aj mina ögon, sa häxan.
Häxan sprang fort till sitt rum i grottan. Sen sprang
Olivia ut ur grottan. Olivia var trött och sen ramlade
hon på marken i skogen. Sen kom det två personer,
en kvinna och en man. De tog henne till deras hus
och satt henne på sängen. Efter ett tag vaknade hon.
- Var är jag? sa Olivia.
- Vi är inte farliga, sa kvinnan. Är du hungrig?
- Kom hit och ät, sa mannen.
De började och äta. Sen så sa kvinnan var är dina
föräldrar?
-De är döda, svarade Olivia. Plötsligt knackade det
på dörren.
-Jag kommer! sa mannen.
Sen öppnade han dörren. Han sprang in till köket
och hämtade en kniv.

- Vem är det? sa kvinnan. Sen så sprang kvinnan
till dörren, för att hon vill se vem är det.
- Vem är du? sa kvinnan.
- Var är Olivia? sa häxan.
- Hon är inte här, sa kvinnan.
-Låt mig gå in, sa häxan. Jag är här här! Sa Olivia.
-Vad ska du göra? Sa Olivia.
-Jag vill ta dig med mig!
Sen så kom mannen med kniven och han försökte
hugga häxan. Men det funkade inte, för att hon slog
bort kniven. Sen så slog häxan honom med en stor
hammare på huvudet och han började blöda mycket.
Olivia tog ljuset och sa till häxan:
-Försvinn! Plötsligt försvann häxan.
Häxan försvann men mannen överlevde. Och nu
lever hon ett fritt liv utan att bli mobbad och Olivia
lever fortfarande fritt med mannen och kvinnan i
deras hus i skogen i Österlen i Ystad.
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