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KattunR€n ,bakom spisen och
kattornas kung.

Dot var cn gång för längeeeaan en man son hette \flaI-

ter Waleb. Ean hade fan eller sot bam. Så skulle han gå

ü111 etaçlen en tlag för att ekaffa ùem gkor. Når katten

hörûs ûcn be sin far att tlc skulle få flna skor, så, shtt-

taile han sJä.lv f¡an från sin vrâ. r$alt.t!" ea han, Fvill'

ôu lrtc ge nig vackra ekOr också?n ¡[ann€n blev förfåracl'

når katten talaðe t111 honom, och haü¡rsaôe att han nog

skulle ge ðeü ekor. När han glck t111 staùen" berättatle

han för alla vad. katten haùe sagt tl1L honon, och ùe bail

honom eä,ga t111 kattcn når hau kom hcm att han inte kuncle

ge honom uå.gra sbr utan att ta honom netL tll1 skomakaren,

så, han fick ta nått på houon till sko¡Íta.

Nä.r mannen kom hem, frågaite alla banren om han haðo

ekor meil t111 clem, oah katten frâgatlo honom också om han

hacle några tiIl cL€l. HJm evaraôe katten att han lntc

haôe nåBrarför skomakaren nåste först ta nått, eftereoÛl

ban inte hacte några fårillga ekor som kunôe pasee honom.

nEur gkall j ag kunna gå d.lt?'r sa katten, "om J ag 8år åstatl

tll,lenr'n'an nett illg, aå sf,iter huntlarta n18 i bitar.r nDet

ä,r ingen fara för ùetw, 88 hcn, nför jag skall stoppa

ilig i en s¿ick och ta ù1g neð n1g på lyggon.n så stoppatl€

han kattcn I såcken, tog eã,cken på rySgen och glok åstaô.

Yar enùa en som ôe nötte på. vä,gon, frâgade Walter

vacl han hatle i säckon, m€n han bara evaraaleratt ùet angiok
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ùom lnto. Kattcn sgtto för varJe gång kloma Senon eåokcn

1 ryggon på honon ooh sa: nFõr ititt liv, W¡ltorf för ùltt
IILv, Walterl F ooh menaûe att ban lnte skullc tala omrvatl

han haile 1 påoen. Ean blev keû av alla frågor och t111

slut kaetaùe han såcken och allt som Yar. i tlen till O"y

och ht¡nilarna elet l bltar båilo katten och eã.cken som alon

var L. Nå¡ katten nu höll på aüt rlvas t hJål av ht¡¡tlar-

trâ, baô han $Ialter att tala om för kattungcD bekon spi-

Ben, nåi han kom hen, att han baðe ùöùat kattolras kung.

Når bæ kom hen, b€¡åttaðe han för slu hustm vail

katten haùe sagt. I epleolvrån 1åg er liton ynkllg katt-

ung€. Den tog ett skutt och vårbe haetlgt i storlck.

Moû ett språng grep hau tflalter I strupea och ùet val

nåstan onöjltgt för tlam att befrla honom fråu ðen. De mås-

to ut och kalla grannama tlII hjålp at[ lösgöra honom

ooh haile ilc into ùet gjo¡t, haile l{altor få,tt etnrpon av-

bltcn. Meú ôe lyckaôes tlöila ôcn så va1 som kattornas

Ìrung. Når tlc böll på att üöûa kattungou' sâ sa ten: wDet

var tur för ttig att ilu fick hiålp av tlina vã,nnorj'
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