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Snavs var en træt kat. Det havde han været, 
så længe han kunne huske. Han sov meget, 
drak store mængder kaffe og kom altid for 
sent på arbejde.  
 

Hver morgen ringede hans chef for at væk-
ke ham. “Vågn op!” råbte han i en talebesked. 
“Du skal over på Kattehjemmet!”  
 



“Mnjaaa, chef, jeg lover at møde op,” gabte 
Snavs. Klokken var næsten 12, og han kom 
alt for sent. 

 
Når han bandt sine sko, faldt han 
altid i søvn, så det tog lang tid at 
komme ud ad døren. 

Så ringede hans chef igen. 



 
Når han endelig var mødt på arbejde, drillede hans 
kollegaer ham. 

“Hvorfor er du så træt, Snavs?”, spurgte de. De plejede 
at stikke et æble i munden på ham, hver gang han gabte. 
Det var sådan, de holdt ham vågen.  



 
Hans chef var langt fra tilfreds med Snavs. 
“Du er en dygtig kat, Snavs. Men du er for træt! 
Hvor er livsglæden henne? Hvor er energien?” 
Snavs var faldet i søvn. 
 

“Hvad kan vi gøre, Snavs?”, spurgte chefen.  
“Du drikker al vores kaffe og kommer altid 
for sent!”, udbrød han, mens han fremlagde en 
plan for Snavs. 



 
Snavs gik hjem og tog sig en lur. Da han 
vågnede, ringede han til sin mor og drak en 
slurk kaffe. Han gad ikke være træt længere. 
Måske hans mor kunne hjælpe.  
 

”Det er rigtigt, Snavs, du ér altså for 
træt”, sagde hun. “Jeg spiser de her 
druer for at holde mig i gang. Har du 
prøvet at ringe til lægen?” 



 
Men Snavs havde prøvet alt for at blive frisk.  
Vinterbadning i Rusland. Det var for koldt. 

 
En læge gav Snavs stød for at kvikke ham op.  
Det hjalp heller ikke.  
 



Hans farmor gav ham en opskrift på en opk-
vikkende suppe. Men ligegyldigt hvor meget 
suppe Snavs spiste, hjalp det ikke. 

”Vi spiste den ellers under krigen”, sagde hun. 

”Måske du skal komme mere energidrik i?”  
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