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Du har säkert hört talas om Pelle Svanslös. Han heter så för att  
han inte har någon svans. Den bet en råtta av när han var liten  
och bodde på landet.

När Pelle sedan kom till stan, blev han väldigt retad av de andra  
katterna. Ha ha, Pelle har ingen svans, brukade de säga och dansa  
i ring omkring honom.

Den elakaste katten hette Måns, och han försökte göra det  
besvärligt för Pelle och lura honom på alla möjliga sätt.

Pelle är en mycket snäll katt, men han kan vara listig också.  
Och därför händer det ofta att det är Måns som råkar illa ut.



Det här är staden där Pelle Svanslös och alla de andra katterna bor.





Pelle Svanslös hade en kattvän, som också hette Pelle. Den katten 
kallade de andra katterna Pelle Svansson. 

En höstkväll, när stormen tjöt och regnet piskade, hade Pelle 
Svansson en bjudning i ett skjul på sin gård. Pelle Svanslös var 
där och Måns och Bill och Bull och en mycket söt katt, som  
hette Gullan.



– Ja, vad ska man roa sig med en sån här mörk kväll?  
sa Pelle Svansson.



– Vi kan berätta spökhistorier.  
Det passar bra en sån här kuslig  
höstkväll, sa Måns. 

Alla tyckte att det var ett bra 
förslag.



– Då börjar väl jag med att berätta om det hemska spöket Au-
gust, sa Måns.



– Hu, så otäckt, sa Bill.
– Jag är rädd, sa Bull.
– Nu håller Bill och Bull sig tysta, sa Måns, för nu ska jag berätta.



Det var en gång ett hemskt spöke, som hette August. Det bodde i ett 
skjul på en gård och där kunde man höra hur det tjöt om nätterna.
    En kväll kom en katt in i skjulet utan att veta att August bodde där. 
Det var en mycket dum katt, och han såg löjlig ut, för han hade inte 
nån svans.



– Vi har svans, sa Bill och Bull på en gång.



Katten fick syn på en gammal strömming, som låg i ett hörn.



Just som han skulle börja äta den, grep spöket August tag i honom 
allt vad han orkade. Och sen …



– Hur gick det sen? undrade Pelle Svanslös
– Hur det gick? Var det inte hemskt nog? sa Måns.
– Nog har jag hört hemskare spökhistorier, sa Pelle.



– Du är då aldrig nöjd. Om jag ville, skulle jag kunna  
berätta så hemska historier, att du inte skulle våga somna  
på en månad, sa Måns.



– Hjälp! Hjälp! skrek Bill och Bull på en gång.
– Vad är det? ropade alla.
– Titta, ett spöke! skrek Bill och Bull på nytt.
 Det var verkligen en konstig varelse, som visade sig i dörren.  

Ibland såg den ut att vara svart, men så lyste det vitt om den rätt  
som det var, och den flaxade på ett hemskt sätt.

Alla katterna kröp vettskrämda ihop i skjulets innersta hörn.  
Räddast av alla var Måns. Han var så rädd, att han skakade.





Nu talade spöket borta i dörren.
– Är Pelle Svanslös här? sa spöket.
Pelle vågade sig fram från hörnet. Spöket var ju bara Pelles 

goda vän, taxen Max.



– Jag kom bara för att hämta hem dig, sa Max.
– Men vad är det du har på dig? sa Pelle.
– Det är bara en vit vaxduk, som jag har för att inte bli våt, sa Max.
– Hej på er! ropade Pelle Svanslös till de andra katterna.
– Nu går jag med spöket!



Efter den där spökkvällen kände sig Måns rätt snopen. Det värsta 
av allt var, att det var en vän till Pelle Svanslös som hade skrämt 
honom. Måns träffade Gullan nästa morgon.

– Ja, igår lyckades jag allt lura er allihop, sa Måns.


