Til Theodor, Tiril, Felix og Stjerneliten

Hver dag sier Ulvhild til lille Rødhette: Nå tar

vi oss en tur på Kjøpesenteret. Jeg skulle ønske
jeg var rik, men vi har nesten ingen penger, så
du må ikke mase om å få noe.

- Kan jeg få en dukke og en sag? Spør Rødhette.

– Og bokstavkjeks?
- Nei, Rødhette. Vi må kjøpe alderdoms-medisin til Bestemor,
for hun er så gammel.
- Bokstavkjeksene lager Bestemor eventyr av!
- Jeg må ha noen småting til meg selv også, sier Ulvhild.

Ulvhild kjøper en flaske gurglemedis-

in mot alderdom. Og et glass med gule
piller.
– Disse skal gi meg stor skjønnhet!
Rødhette er nysgjerrig. Hun putter en
pille opp i gurglemedisinen. Så skrur hun
på korken og mister flasken i gulvet.
– Rødhette da! roper Ulvhild. – Nå må du
levere medisinen til Bestemor. Det er jo
bare en halvtimes vei til aldersboligen
der hun bor. Gå nå! Jeg venter i kafeen!

Rødhette tar heisen ned i garasjen under kjøpesenteret. Hun

fikk bokstavkjeks likevel. For hun maste! I rundkjøringen plukker hun blomster til bestemor. De er litt støvete.
Imens sitter Ulvhild på kaféen med venninnene sine.
De snakker om alt de ønsker seg.

Plutselig begynner Bestemor å vokse – eser ut

av senga.
Rødhette gisper. – Så DIGER du er, Bestemor.
Øynene dine er svære. Jeg skulle ikke ha puttet
Ulvhilds gule pille opp i medisinflasken din!

Alderdom og STOR skjønnhet er nok
ingen god miks, Bestemor.

- Her kommer jeg med gurglemedisin mot alderdom til deg,

Bestemor. – Og med bokstavkjeks.
- Kjære lille Rødhette, sier bestemor med den grove stemmen
sin. –Takk for medisinen og blomstene.
- Kanskje medisinen virker!
- Jeg har blitt 117 år. Det hadde vært et mirakel.
- Mirakler skjer ikke av seg selv, Bestemor. Man må ville dem!
- Nå tar jeg en slurk medisin før vi legger ut eventyrkjeksene og
dikter et skummelt eventyr. Så spiser vi dem etterpå.
- Kan du ikke heller lage et fint eventyr med kjeksene, Bestemor?
- Når du lærer deg å lese, kan du lage dine egne eventyr.
Gurglemedisinen får Bestemor til å nyse.

ATSJOOOO-ZZZZA-BIGG-MAAAAMA!
HALLLOIEN! ENNNORM! YUHUU!

