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Det bodde många djurfamiljer i staden Djur-
holm. Livet gick sin gång lugnt och skönt, och 
allt var så bra som det bara kunde vara. En gång 
fick stadens invånare ändå läsa en historia om 
rävungarna i tidningen Djurposten.

Reportern Leila Varg tänkte intervjua folk i 
Djurholm. Hon ville veta, vad invånarna gjorde 
under vintern. Leila Varg väntade en lång stund 
med sin kamera och sitt anteckningsblock men 
familjen Björnsson, fröknarna Igelkott eller 
någon av familjen Groda syntes inte och de 
flesta av familjen Fågel hade rest utomlands. 
Reportern beslöt sig då istället för att fotografe-
ra och intervjua de barn hon träffade.

Reportern lade märke till familjen Rävs alla tre 
ungar. De sprang och jagade varandra glatt och 
högljutt på gångbanan. De hade sina pulkor och 
miniskidor med sig och skulle ha vinterskoj i den 
nya vita snön. Men vart skulle de gå? Den 
tryggaste och bästa backen för alla slags vinters-
koj låg så långt borta.

Leila Varg tog några foton och följde sedan efter 
Gerda, Greta och Gabriel. Det skulle bli en lång 
artikel med massor av roliga bilder, tänkte hon. 
Plötsligt tvärstannade hon. Å, nej! Rävungarna 
var färdiga att åka pulka, men de tänkte åka ner 
för snöhögen vid vägkanten!
Leila Varg ropade högt:
- Åk inte där! Det är farligt! Hon rusade fram till 
ungarna och frågade om de visste vad som var 
på tok med platsen.

- På tok? frågade Gerda.
- Snöhögen! flämtade Leila Varg. - Ni kan inte se 
bilarna, och föraren som sitter bakom ratten kan 
inte se er.
- Oj då! sade Greta.
- Och det är halt. Vägen är isig. Vet ni vad det 
betyder? fortsatte Leila Varg.
Gabriel skakade på huvudet men sade ingenting.
- När det är is på vägen kan bilen inte stanna så 
snabbt, förklarade reportern.
- Det tänkte vi inte på, viskade Gabriel tyst.
- Och ni måste akta er för de stora plogmaski-
nerna.

- Varför? frågade Gerda skyggt.
- De kan köra väldigt snabbt, sedan plötsligt 
stanna och vända om åt andra hållet.
- Å, hjälp! sade Gerda, Greta och Gabriel med en 
mun.

Reportern såg att rävungarna var nära att brista i 
gråt. Hon kom på en idé.
- Jag vet! Vi letar en trygg backe för er tillsam-
mans. Blir det bra?

Alla tre nickade. De plockade upp sina saker och 
följde Leila Varg till en park, en liten bit från 
vägen. Där fanns det inga bilar. Gerda, Greta och 
Gabriel åkte pulka och miniskidor och hoppade i 
snön och lekte och var väldigt glada igen. Leila 
Varg tog många foton.

Senare på kvällen skrev hon en artikel om 
rävungarnas vinterskoj. Hon valde med i artikeln 
en bild där Gerda, Greta och Gabriel stod vid 
snöhögen. I texten under bilden stod det: Gerda, 
Greta och Gabriel Räv berättar, att snöhögarna 
och gatorna inte är några lekplatser. De aktar sig 
för bilarna och de är alltid försiktiga när det är 
halt och mörkt. ”Självklart har vi reflexer fastsyd-
da på våra kläder!” tillägger lille Gabriel.

Följande dag då folk läste artikeln om de tre 
kloka rävungarna i tidningen, sade alla föräldrar-
na mycket stolt: - Oj, vilka fina och smarta ungar 
vi har här i staden Djurholm!
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