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Henter Liv en pude ?
2
Ja
Nej
+
Kommer Lulle op på måtten ?
1
Ja
Nej
+
Lukker Mor vinduet ?
1
Ja
Nej
+
Er Lulle en farlig løve ?
2
Ja
Nej
+
Løber de alle sammen ind i mors og fars seng ?
1
Ja
Nej
*
Hun henter måtten. Her! Siger hun. Far ser ned på sine fødder. Nej, siger Liv.
Den er ikke til dine fødder. Den er til Lulle. Far nikker. Han har forstået. Far
sætter måtten i tag-renden. Han læner sig ud ad vinduet. Nu er måtten ved Lulle.
Kom så, siger mor. Lulle får fat i måtten. Godt Lulle, siger Bo. Lulle kommer
helt op på måtten. Kattens hale er tyk. Den har store, sorte øjne. Far hiver
måtten hen til vinduet. Lulle kommer med. Mor vil løfte Lulle. Lulle holder godt
fast. Den vil ikke slippe. Far sætter måtten på gulvet. Mor lukker vinduet.
Lulle må ikke løbe ud som en farlig løve. Den er bare en lille bange kat. Miav,
siger den. Liv lægger sig på gulvet. Nu må du godt slippe, siger Liv. Hun kæler
for katten. Lulles hale er ikke tyk mere. Miauv, siger Lulle igen. Katten går
væk fra måtten. Far tager måtten og går ud med den. Lulle er ikke nogen farlig
løve. Den er bare Lulle. Er vi så ti? Siger Liv. Mor får store øjne. Ti? Siger
hun. Ja, siger Liv. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni, ti. Liv ser på
Lulle. Jeg er en, og Lulle er ni, siger Liv. Mor og far ler. Ja, siger far. Den
er god nok. En kat har ni liv, og Liv har et liv. Det må give ti liv. Liv
nikker. Så løber de alle sammen ind i fars og mors seng. Lulle kommer også. Den
er farlig. Men det er den kun under mors dyne. For alle vinduerne er lukket.

