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KOTTES BREV  

Hej på dig FHille-kompis!

J ag har bråda tider, och nu ska jag berätta för dig varför. Våren 
är här och alla mina kompisar småfåglarna har kommit tillbaka 
från varmare länder! Jag hjälper dem att städa ur sina fågel-

holkar och att föra mossa, nytt gräs och kvistar till dem, att bädda i 
holken med. Vet du vad? De förbereder för sina fågelungar!

Vissa av fågelholkarna har också slitits väldigt under hösten och 
vintern av storm, regn, kyla och snö. Där hjälper jag med min ham-
mare och spik. Jag byter ut brädor som är sönder och spikar fast nya. 
Det är roligt att kunna hjälpa sina vänner! Småfåglarna brukar sedan 
hjälpa mig under sommaren och hösten genom att berätta i vilka träd 
de saftigaste kottarna finns och var jag kan hitta smaskiga nötter.

Men nu skulle jag behöva din hjälp. Jag blev nämligen så svettig och 
andfådd av allt spikande och klättrande upp och ner i träden, att det 
nu skulle smaka gott med någon läskande att dricka! I mitt skafferi 
har jag mormor Selma de Kotts goda hallondricka, men, men... Här 
står jag nu med den och vet inte i vilket av mina glas jag ska hälla! Ser 
du, jag har två olika glas, ett som är högt och smalt och ett som är lågt 
och brett. Jag skulle vilja dricka mycket saft eftersom jag är så himla 
törstig! Hur ska jag kunna veta vilket glas som är större? Oj, oj vilket 
dilemma! Kan du snälla hjälpa mig att välja glas? (Ta en titt i FHil-
le-häftet (v. 25 dag 1), där hittar du ledtrådar och instruktioner.)

Och förresten kommer du att märka att du får trixa och fixa med 
allt möjligt annat än saft och vatten tre veckor framöver: färger och 
potatis och tandkräm och serpentiner, och mycket mer.

Hej hopp i vårsolen, jag tackar för din hjälp!

Frågor till texten:
  Har du någonsin sett 

fågelholkar? Kommer 
du ihåg var det var i så 
fall? Vilka fåglar tror 
du att bodde i dem?

 Kotte blev andfådd av 
att hoppa upp och ner 
i träden. När brukar 
du bli andfådd och 
svettig?

 Kommer du ihåg var 
vår hammare finns? 
Vem brukar använda 
den?


