
RÖDLUVAN OCH VARGEN



En dag när Rödluvans mor hade bakat bröd och gjort pannkakor, sa 

hon till Rödluvan:

Rödluvan tog vägen genom skogen och där mötte hon vargen som 

frågade vart hon skulle?

- Jag ska till mormor med bröd och frukt sa Rödluvan.

Jag går den här vägen sa vargen och du kan gå den andra, 

så ser vi vem som kommer först.

Rödluvans mamma sa en dag: 

- Jag har hört att mormor lär vara sjuk; gå du till henne och 

se hur hon har det och ta med dig korgen med bröd och frukt.



Vargen tittade efter Rödluvan så att han var säker på att hon 

tog den långa vägen till mormor. 

Själv så skyndade han sig den kortaste vägen till mormor.

Rödluvan tog den längsta vägen och hon stannade ibland för 

att plocka blommor och hon jagade fjärilar och gjorde små 

buketter av de blommor hon fann längs stigen.



Vargen kom snart fram till mormors hus. Han bankade på dörren: 

Bank, bank!

- Vem är det som bankar, frågade mormor.

- Det är Lilla Rödluvan, sa vargen.

- Kom in i stugan sa mormor.

Vargen öppnade dörren och kastade sig över mormor och åt upp 

henne i ett nafs. Så stängde han dörren och gick och la sig i 

mormors säng, medan han väntade på Rödluvan. Strax efteråt 

bankade Lilla Rödluvan på dörren: Bank, bank!



- Det är Lilla Rödluvan, ditt barnbarn. Jag kommer med bröd och 

frukt. 

Vargen gjorde sig till med rösten och sa:

- Kom in kom in lilla vän. 

Lilla Rödluvan blev mycket förskräckt då hon såg hur mormor såg ut. 

Hon sa:

- Men mormor, så långa armar du har!

- Det är för att jag ska kunna krama dig bättre, svarade vargen.

- Men mormor, så stora öron du har!

- Det är för at jag ska kunna höra dig bättre, mitt barn.

- Men mormor, så stora ögon du har!

- Det är för att jag ska kunna se dig bättre, mitt barn.

- Ja men mormor, så vassa tänder du har!

- Det är för att jag bättre ska kunna äta upp dig! Och med dessa ord 

kastade sig  vargen över Rödluvan och åt upp henne. Men så kom 

jägaren förbi och sprättade upp vargens mage så Rödluvan och 

mormor blev fria. Jägaren la tunga stenar vargens mage innan han 

sydde igen den. Vargen sprang till skogs och kom aldrig mer igen. 




