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Idag så sken inte solen. Det 
regnade för mycket för att man 
skulle vara ute och leka. Så 
pojken och flickan satt inne i 
huset denna kalla, blöta dag. 
 
Jag var med Sally och vad jag 
önskade att vi hade någonting 
att göra. Vi satt istället i vårt 
hus och gjorde ingenting. Det 
tyckte vi inte alls om. 
 
Helt plötsligt hör vi hur dörren 
hastigt öppnar sig och då får vi 
se honom. Katten med hatten. 
Och han säger till oss: ”Varför 
sitter ni där? Jag vet att det är 



blött ute och solen skiner inte 
men vi kan göra mycket skoj 
ändå!”. 
 

”Jag vet några roliga lekar som 
vi kan göra, sa Katten med 
hatten. Jag kan några trix.” 
 
Jag och Sally visste inte vad vi 
skulle säga. Vår mamma var 
inte hemma. 
 



Men vår fisk sa: ”Nej! Nej! Säg 
åt katten att gå sin väg! Säg åt 
katten att ni inte vill leka.”  
 
”Var inte rädda för mig, säger 
Katten med hatten. Mina trix 
är roliga. Låt oss leka Högt-
upp-i-luften-med-fisken!” 
 
Katten med hatten lyfter upp 
fiskens akvarium högt upp i 
luften. ”Sätt ner mig, ropar 
fisken. Det här är inte kul!” 
 
”Var inte rädd för mig, säger 
Katten med hatten till fisken. 



Jag kommer inte låta dig 
ramla.”  
 
Katten ställer sig sedan på en 
boll, håller en bok i den ena 
handen, sätter en tekopp på 
hatten och ett paraply i den 
andra handen och akvariet 
balanserar på paraplyets skaft. 
”Kolla på mig!”, säger Katten 
med hatten och fortsätter att 
hämta mer saker att balansera 
med samtidigt.  
  
Men till slut så tappar katten 
balansen och alla saker flyger 



upp i luften och landar på 
golvet. 
 
”Titta vad du gjorde!”, säger 
fisken till Katten med hatten. 
Kolla på huset. Den här leken 
var inte alls rolig och du borde 
inte vara här.” 
 
Katten med hatten säger: ”Jag 
tänker stanna här och visa er 
en annan rolig lek”. 
 
Katten med hatten springer ut 
ur huset och hämtar en stor, 
röd trälåda. ”Kolla vad jag har i 



min låda, säger Katten med 
hatten”. 
 
”I den här lådan så finns det 
två saker som ni kommer tycka 
om.”, säger Katten med hatten 
till de två barnen. ”Jag kallar de 
för Sak ett och Sak två och de 
tycker om att ha roligt”. 
 
Katten med hatten öppnar 
lådan och ut springer Sak ett 
och Sak två. De säger till 
barnen: ”Hur mår ni? Vill ni 
skaka hand med oss?” 
 



Sally och jag hälsar på Sak 1 
och Sak 2. Då säger vår fisk: 
”Nej! Nej! Säg åt sakerna att gå 
sin väg! De borde inte vara 
här”. 
 

”Var inte rädd för mig, säger 
Katten med hatten. Sakerna är 
snälla och tama. De vill göra er 
glada på denna kalla, blöta 
dag”.  
 
”Sak ett och Sak två tycker om 
att flyga drake”, säger sedan 



Katten med hatten och ger dem 
två flygdrakar. 
 

 
 
”Nej, inte i huset!”, säger fisken. 
Då ser Sally och jag hur Sak ett 
och Sak två springer ut i hallen 
och deras drakar har ner allting 
i sin väg. Tavlor och vasar faller 
ner på golvet. De springer 
genom flera rum och alla saker 



runtomkring dem faller ner på 
golvet. 
 
Pojken säger: ”Jag gillar inte den 
här leken. Vad skulle mamma 
säga om hon fick se det här?”, 
säger han. 
 
Katten med hatten tittar på 
honom. Då säger fisken: ”Kolla! 
Kolla! Er mamma är på väg 
hem! Hon kommer inte tycka 
om hur det ser ut inne i huset!”. 
 
Katten med hatten hämtar då 
Sak ett och Sak 2 och lägger ner 
dem i den röda trälådan igen. 



Sedan går han sorgsamt 
därifrån. 
 
Fisken säger då: ”Vad bra att 
Katten med hatten har gått 
men hur ska vi hinna få bort 
alla saker på golvet innan er 
mamma kommer hem?”. 
 
Men då kommer Katten med 
hatten in i huset igen med hans 
magiska kattbil och säger: ”Var 
inte rädda. Jag plockar alltid 
upp alla saker efter mig efter 
att vi har lekt.” 
 



Efter en kort stund var alla 
saker placerade på rätt plats 
igen och då lyfte Katten med 
hatten på sin hatt, tackade för 
sig och åkte därifrån. 
 
Då kom vår mamma in och 
hon sa till oss: ”Har ni haft det 
roligt? Vad har ni gjort?” 
 
Sally och jag visste inte vad vi 
skulle säga. Skulle vi berätta för 
henne vad som hade hänt när 
hon var borta? Vad skulle ni ha 
gjort om er mamma frågade er? 
 
 



Här är Katten med hattens 
hatt. Färglägg hatten. 
 

 
 
 
 



Rita Katten med hatten, Sak ett 
och Sak 2, barnen eller 

mamman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Räkna med Katten i hatten 
 

 


