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Olivia vaktar sina kaniner. Pappa  
säger att räven kan komma och ta dem 
om man glömmer att stänga luckan till 
kaninburen. Eftersom räven är en jägare.

Olivia öppnar försiktigt luckan och 
plockar ut Stumpen och Lilltass. 
Hon ger Stumpen till Egon som 
är hennes bästa vän och behåller 
Lilltass. Hon smeker med 
handen över kaninpälsen. 
Den är alldeles blank och len.

– Kommer din riktiga mamma 
och pappa i dag? frågar Egon.

Lilltass lyfter på ena örat. 
Olivia känner hur Lilltass 
hjärta slår snabbare.

– Nej, det är i morgon, svarar Olivia 
och lyfter in kaninerna i buren igen. 

Luckan stängs med ett knäpp. 
Nu kan inte räven ta dem.



Olivia har inte alltid bott hos mamma och pappa i det gula 
huset. En gång när hon var liten bodde hon hos den första 
mamman och pappan. De som inte kunde ta hand om 
små barn. Därför bor hon här nu, i det gula huset. 
Hos mamma och pappa. Den första mamman och 
pappan kallar hon för Sigrid och Peter. 

I morgon ska de hälsa på igen, Sigrid och Peter och tanterna 
och farbröderna som alltid följer med. Klapprande skor och 
blanka portföljer. Pennor som raspar och klickar.

Olivia går ett varv runt huset. Hon spanar efter räven. 
Visst kan rävar komma också mitt på blanka dagen?



Nästa dag ställer mamma och pappa fram 
kaffekoppar och fatet med nybakade bullar. 
Kaffebryggaren puttrar. I dag ska de komma, 
men än så länge är dörrklockan tyst. 
Olivia ställer sig bakom gardinen och  
tittar ut genom fönstret mot trädgården. 
Räven är nära. Hon känner det. 
Hon är alldeles torr i halsen.



Ding dong, säger dörrklockan och pappa öppnar. 
Tanterna och farbröderna kliver in med sina 
klackskor, säger ”God dag!” och ”Hejsan hejsan!” 
och ställer portföljerna på golvet.

Olivia står tyst som en mus, bättre kaninvakt 
finns inte.

Så kliver Peter och Sigrid in i hallen. 
Kaninerna i buren darrar.


