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WILBUR
DEN GULE KAT



Her bor Wilbur. Wilbur er en kat.  
Han bor her sammen med Sofie og  

Sofies mor. På mange måder er Wilbur  
som alle andre katte. Han kan lide at  
ligge og sove i solen. Han holder af at  
kradse i sofaen med sine skarpe kløer  
(selv om han ikke må), og han elsker,  

når Sofie klør ham bag øret.  
Wilbur spinder, strækker sig og slikker  

sin pels ligesom alle andre katte.  
 

Men der er noget ved Wilbur, der  
er lidt anderledes.



Der findes mange forskellige slags katte.  
Nogle katte har en lang pels, andre er helt  

korthårede. Der er katte med flade næser og katte  
med store, blå øjne. Der findes røde katte, grå katte,  

hvide katte, brune katte og sorte katte.  
Katte kan have striber og pletter og hvide poter.  

Men Wilbur...



... er helt GUL!

Der er ingen, der ved, hvorfor Wilbur er gul.  
Wilburs mor er rød, og Wilburs far er helt hvid.  
Alle Wilburs søskende er enten hvide eller røde,  

men Wilbur er helt anderledes. Wilburs mor håbede,  
at det gule ville gå af med tiden, og hun sørgede  
altid for at vaske ham ekstra grundigt og længe.  

Men det hjalp ikke spor.



Wilbur er træt 
af at være gul. Hvis 

bare han kunne blive hvid 
som sin far. Wilbur sætter sig på 

gulvet i badeværelset og kigger på, 
mens Sofie hælder sæbe i vandet, 
så det skummer, og der kommer 
sæbebobler. Især lægger Wilbur 

mærke til, hvordan Sofie 
kommer shampoo i håret 

og skrubber længe. 

Wilbur 
er mest inden-

for. Han er bange for 
de andre katte. Naboens 

store stribede miaver altid efter 
ham. “Der går guldfisken!  

Se ham lige!” Det er meget 
pinligt for en kat at  

blive kaldt fisk.




