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Ula, vila konjičkov 

Kratka vsebina 

Nina in Anja sta jahali konja na Ranču pri 

Črnem vrancu. Odpravo je vodila Jasna. 

Opazovali so živali: snežne gosi, veverice, 

zajce, ptice … Anja je med drevesi opazila 

nekaj zelenega. To so bili goblini, zlobni 

pomočniki Viktorja Slane. 

Goblini so z glasnim pokom prestrašili 

konje. Anja in Nina sta s konji zdirjali na 

samo. Nato je Nina opazila vilinske 

bleščice in dregnila Anjo. Takrat so 

bleščice izginile. Nina si je pomela oči, da 

bi se prepričala ali je to res videla. Skupaj 

sta šli pogledat. Opazili sta zelo majhnega 

konja, ki se je skrival za regratovo lučko. 

Povedali sta mu, da potrebujeta njegovo 

pomoč. Konj je zahrzal in se povečal. Z 

nosom se je dotaknil obeh konjev in okoli 

njih so zaplesale vilinske bleščice, Ko je 

ponovno zahrzal, so mu sledili. Pokazal jim 

je pot nazaj. 

Goblini so ponovno glasno počili. Anja, Nina in konji niso vedeli, kam bi se skrili. Drobcen glas, 

ki je prihajal z drevesa, je poklical Švista. Bila je Ula – vila konjičkov. 

Zahvalila se je deklicama, da sta našli Švista in jih skrila pred goblini. Iz hrasta je začarala vrbo 

žalujko, ki jih je zakrila z dolgimi vejami. Ko so se goblini prepirali, kateri bo odpeljal konja k 

Viktorju Slani, je Švist pomulil nos izza vej vrbe. Goblin je začel poskakovati in veselo vzklikati, 

ker je našel konja. Švist je pobegnil naravnost v roke Viktorja Slane. Ta je okrog Švista dal leden 

obroč in ga zajahal. Zamrznil je ribnik, da je lahko pobegnil. 

Ula je začarala Anjo in Nino, da so ju snežne gosi razumele. Začele so kljuvati led na ribniku in 

noge Viktorja Slane, ki je skočil s konja in ga izpustil. Švist je pohitel k Uli in se spet pomanjšal. 

Ula mu je začarala sočno rdeče jabolko. Viktor Slana je rekel, da bo ribnik odmrznil, če ga bodo 

goske pustile pri miru. A največja goska je hodila okoli njega in postala njegova domača žival.  

Nina, Anja, Ula in Švist so odšli v Čudežno deželo. Pri Zlatem ribniku so videli Viktorja Slano in 

njegove gosi. Kralj in kraljica sta Nini in Anji podarila zapestnici z živalmi. Poslovili sta se in odšli 

nazaj na ranč. 


