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Det var en gång en 
flicka som hette 
Elicia. Hon önskade 
att hon hade en 
enhörning och två 
dagar efter så såg 
Elicia en enhörning. 
Elicia ville att 
enhörningen ska 
leda henne 
någonstans hon inte 
har varit.

Hon såg att 
enhörningen 
hade vingar och 
då tänkte hon att 
de skulle flyga. 
Det gjorde dem. 
Nu märkte hon 
att enhörningen 
var hennes. Elicia 
sa: Jag vet vad du 
ska heta, du ska 
heta Holly.
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Nästa dag red hon 
på enhörningen 
till skolan och folk 
i skolan undrade 
“är det en 
enhörning?” Då sa 
Elicia ja det är en 
enhörning och 
folk sa “de är ju 
inte synliga på 
jorden!?” Då sa 
Elicia bara om 
man önskar det 
och är snäll mot 
dem.

Sen möter de drakar 
som var hungriga och 
ville ha en enhörning 
och en människa. De 
ville ha kött och de 
var jättenära. Elicia sa 
att varför kan vi inte 
vara vänner och då 
tänkte drakarna ja vi 
kan vara vänner och 
de ville inte äta upp 
dem. De var snälla 
och de ville inte äta 
enhörningar eller 
människor.
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Nu var de vänner 
och två dagar efter 
så flög de iväg till 
deras land. Landet 
heter Aldriglandet 
och där bodde 
Peter Pan och de 
borttappade 
pojkarna. Och 
nästa dag lämnade 
enhörningen Elicia.

Elicia vart ledsen men 
det var skönt för då 
slutade de i skolan att 
fråga om 
enhörningen.
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Det handlar 
om en flicka 
som heter 
Elicia som 
önskar att 
hon har en 
enhörning.
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På D-skolan i Oxelösund 
får alla eleverna 

möjlighet att skriva egna 
böcker. Dessa publiceras 

på bokisonline.se. Alla 
har något att berätta och 

alla kan bli författare. 
Ett urval av e-böckerna 

trycks nu av Svenskt 
Skolfoto. Detta är 
möjligt tack vare 
finansiering av 
Majblomman.


