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Världens minsta föl får egen bok
Disney ger ut en barnbok om Einstein, världens minsta föl, och hans sökande
efter en perfekt vän.
När Einstein föddes i USA den 22
april i år vägde han mindre än en
katt och var 35 centimeter hög.
Lagom till hans ettårsdag nästa år
ger Disney Book Group ut en
barnbok om miniatyrhästen. Den är
skriven av hans ägare,
frilansskribenten och fotografen
Charles Cantrell och läkaren Rachel
Wagner.
Charles Cantrell berättar i ett mejl
till ATL att Einstein sprider massor
av glädje omkring sig. Själv tycker
Charles Cantrell att han blivit
Einstein och Rachel Wagner reser med stil. Bilden är tagen för mjukare och mer kärleksfull sedan
två veckor sedan och visar en mycket liten
han börjat umgås med den kelige
femmånadershingst. Foto: Charles Cantrell
Einstein.
"Hans stora blå ögon och mjuka,
varma mule får hjärtat att smälta på vem som helst", skriver han.
Rachel Wagner har drömt om en häst att hålla i famnen ända sedan hon var barn och det
passar Einstein perfekt. Paret har skaffat en kombinerad hästtransport och husbil för sina
resor kors och tvärs över landet. I den ligger Einstein helst i Rachel Wagners knä, även om
han och de båda getterna Eleanor och Isabel har sin boxdel där bak.
Nyligen var trion med i den kända programledaren Oprah Winfreys tv-show och snart bär det
av från hemmet på östkusten till huset på västkusten.
Charles Cantrell vill inte avslöja om Einstein hittar en vän i boken, som innehåller många foton
och är tänkt för barn från fyra år och uppåt. Till att börja med ges boken ut i USA, men det
är möjligt att fler länder står på tur.
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Einstein är ett ovanligt litet exemplar av rasen medicine hat pinto mini, här
tillsammans med Charles Cantrell hemma på gården i New Hampshire. Foto:
Rachel Wagner
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