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Det var en gang dypt inni en stor skog i Litauen. I et lite trehus bodde det en katt og en hane. 

De var bestevenner og passet godt på hverandre. 
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En dag skulle katten ut på jakt. Da sa hun til hanen: «Ikke åpne døra for noen, i hvert fall ikke 

for reven!» Hanen lovet dette.



4Katten dro og; «zzzzzzzzz,» hanen gikk og la seg; «zzzz». 



5«Bank, bank!» Hanen skvatt! 
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Han gikk til døra og 

spurte: «Hvem er 

det?» «Det er meg, 

reven! Vær så snill, 

åpne opp døra!» Men 

hanen husket hva 

katten hadde sagt og 

åpnet ikke opp. «Vær 

så snill, jeg fryser, » 

gråt reven mens han 

sto og skalv. 

«Stakkars reven,» 

tenkte hanen og åpnet 

døra. 



7Da hoppet reven på hanen, tok ham i potene og løp av gårde mot huset sitt. 
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«Hjelp, hjelp! Pusekatt! Hjelp!» skrek hanen. 



9Katten var ikke så langt unna og hørte at hanen ropte. Da løp katten alt hun kunne. 



10Hun fant reven, og rev den stakkars hanen løs fra revens poter. 
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Reven løp vekk så fort hun 

kunne og forsvant dypt 

inni skogen. «Hvorfor 

hørte du ikke på meg?!» 

spurte katten sint. Hanen 

sa unnskyld og lovte: kors 

på halsen, å aldri mer 

åpne døra for reven. 
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En annen dag skulle katten ut på jakt igjen. Igjen ba hun hanen om ikke å åpne døra for 

noen og hanen lovet. 
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«Bank, bank!» «Hvem er 

det som banker på døra?» 

spurte hanen. Igjen var 

det reven som ville inn. 

Igjen begynte reven å 

gråte, og igjen åpnet 

hanen døra. 
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Igjen fanget reven hanen og løp av sted, og igjen ropte hanen: «Hjelp, hjelp!» 

«Hjelp, hjelp! Pusekatt! Hjelp!» Men denne gangen var katten langt unna og hørte ikke hanen rope. 



15Dermed tok reven hanen og løp hjem til ungene sine og låste hanen inn i en bod.
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Om kvelden, da katten kom hjem, 
så hun at døra sto oppe. 
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Huset var rotete og hanens 

fjær lå strødd over alt. 

«Reven!» sa katten sint og 

bet tennene sammen. Katten 

viste fram klørne sine. Hun 

tok frem et balltre, tok på seg 

gummistøvler... 



18... og begynte å gå med raske skritt gjennom skogen. 
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Hun gikk og gikk, helt til hun kom frem til revens hi. 
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Inne i hiet, bak 

gitteret på boden, 

satt hanen redd og 

så revungene som 

danset rundt gryta 

med kokende 

vann. «Hanesuppe! 

Hurra, hurra!» 

ropte de og kunne 

ikke vente til reven 

skulle lage suppe 

med hanekjøtt til 

dem. 



21Plutselig brøt noen opp døra med et balltre! Det var katten som braste inn i hiet... 
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...og jaget både reven og ungene hennes. Forskrekket løp de til hver sin kant og forsvant dypt 

inn i skogen. 
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Da tok katten 

fram balltreet 

igjen og 

knuste døra til 

boden, og 

hanen slapp 

fri. 



24
Så dro de sammen hjem. 



Snipp snapp snute, så er eventyret ute. 25
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