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R
Räven Ronja bodde i en lya mitt ute i den ruskiga skogen.
Rita en prick för Ronjas lya, bild 1
Ronja var en pigg och aktiv räv som aldrig var speciellt rädd. En
morgon vaknade hon rysligt hungrig.

bild 1

Jag är hungrig som en varg, tänkte hon. Det här går ju inte för sig.
Hon gav sig ut i skogen för att leta efter lite mat. Ronja tog den stora
skogsstigen till att börja med.
Rita ett rakt streck neråt, bild 2
bild 2
Rätt som det var såg Ronja en liten råtta som såg riktigt smaskig ut.
Hon spanade på råttan och skulle precis ta den. Då upptäckte råttan
räven och började springa. Råttan rusade rakt framåt.
Visa hur råttan springer, bild 3
Sedan sprang den runt i en halvcirkel och rymde in under ett träd
som hade fallit ner.

bild 3

Rita som råttan springer, bild 4
Ronja som inte riktigt hann se vart råttan tog vägen började snusa
med sin nos på marken men kunde ändå inte hitta den. Ronja
snusade upp ett nytt spännande spår ...

bild 4

Rita klart bokstaven R, bild 5
... och vem vet ... Kanske hittade hon något annat gott som rädisor,
ramslök eller rabarber?
bild 5
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