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KOTTES BREV  

Hej på dig FHille-kompis!

N u har det hänt något spännande, jag vet inte vad jag ska tro! I morse 
vaknade jag av att jag hade kallt om tassarna. Till min förvåning 
var dörren till mitt mysiga bo öppen. Jag kunde skymta vit snö 

utanför på trädgrenar och nere på marken. Dessutom var min stol omkull-
vält, min skål med nötter nästan tom. Min radioapparat som spelar svängiga 
låtar hittade jag strax utanför dörren och mitt varma sköna täcke på golvet!!

Min kompis ugglan Ugglis stack sig in och undrade vad som stod på då jag 
hade dörren öppen. Jag berättade för Ugglis hur det var i mitt bo då jag vak-
nade, och vi blev nyfikna båda två. Vem hade varit inne hos mig? Det måste 
vara någon som gillar nötter och svängig musik, kanske någon som är lite 
frusen nu på vintern. 

Kanske du, min FHille-kompis kan hjälpa oss? Vem tror du att varit inne 
i mitt hem? Varför har den haft så bråttom? Vem annan än ekorrar tycker 
om nötter? Ugglis berättade om små spår som syntes i snön utanför. Som du 
märker har jag många frågor, och behöver din hjälp med att hitta svaren!

Det kan jag förresten ännu berätta, att Ugglis och jag hjälptes åt att ställa 
i ordning inne i mitt bo. Jag fyllde min skål med nötter (från mitt gömställe 
under en planka i golvet) och Ugglis bäddade min säng med mitt varma, 
sköna täcke. Jag ställde stolen tillbaka och tog in radion, som hade blivit lite 
våt av snön. Och kan du tänka, då jag tryckte på startknappen så spelade 
min favoritlåt på radion! Ugglis och jag dansade loss till musiken, jag sväng-
de käckt med svansen och Ugglis flaxade med vingarna. Efter att vi dansat 
satte vi oss ner och skrev ett brev till denna någon som varit inne hos mig. 

Vi skrev att Någon är välkommen tillbaka, och att jag då gärna bjuder på 
nötter och varm blåbärsdricka. Om Någon vill övernatta under ett skönt och 
varmt täcke så går det också bra, för jag har ett extra täcke i min garderob. 
Vi lade brevet i ett kuvert och placerade det nedanför mitt träd. Nu är det 
bara att vänta med spänning på denna Någon!

P.s. Vad jag förstått är att FHille nu ska handla om ditt hem och vad som 
finns runtom det. Så då var det ju passligt att jag här fick berätta om mitt 
hem och hur jag har det. Fast det förstås, alltid har jag ju inte det så här 
spännande!

Frågor till texten:
  Titta på bilden i 

veckohäftet. Vems 
spår tror du att det är 
utanför Kottes dörr?

  Vem tror du att det 
kunde vara som tycker 
om nötter lika mycket 
som Kotte?

   Hur kommer det sig 
att den som varit inne 
hos Kotte fick så brått 
ut?

  Tror du att Någon 
hämtar brevet som 
Kotte och Ugglis skrev, 
vem i så fall?

  Om någon frågade dig 
hur det ser ut hemma 
hos dig, vad skulle du 
då berätta?


