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Bedstemor Bob og Søde Sally Sukkertop 6

Der var engang en høne, 
som fløj baglæns

Der var engang en dag, hvor Søde Sally Sukkertop sagde til 
Bedstemor Bob:

– Vil du ikke godt fortælle et eventyr, Bedstemor Bob?
– Jo da, min egen lille sukkergris, sagde Bedstemor Bob, 

og så begyndte hun at fortælle:
– Der var engang en høne, som fløj baglæns.
– Høns kan da ikke flyve baglæns, sagde Søde Sally 

Sukkertop.
– Jo, den her høne, den kunne, sagde Bedstemor Bob, og 

så hed den Hønepønehøne og blev ved med at blive yngre 
og yngre hele tiden, lige indtil den en dag var blevet til et 
spejlæg.

– Sikke noget sludder, Bedstemor Bob, sagde Søde Sally 
Sukkertop. Det gider jeg altså ikke høre på. Er der ikke noget 
i fjernsynet?
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– Nej, nu skal du blive her og høre efter, sagde Bedstemor 
Bob, for det er en meget moralsk historie, for det her spejlæg 
fløj nemlig mod nord, når alle de andre spejlæg fløj mod syd, 
og det fløj mod øst, når alle de andre fløj mod vest, og op, når 
alle de andre fløj ned, og ud, når alle de andre fløj ind!

– Spejlæg kan ikke flyve! sagde Søde Sally Sukkertop.
– Jo, det her spejlæg, det kunne, sagde Bedstemor Bob, og 

det spiste kun ræve og katte og klatkager, og det fløj rundt om 
natten under fuldmånen og spillede trompet på en omvendt 
blokfløjte.

– Hold nu op, bedstemor, råbte Søde Sally Sukkertop.
– Nænæ, sagde Bedstemor Bob. Ved du, hvad det hed? 

Ved du, hvad spejlægget hed?
– Nej, og jeg er også fuldstændig ligeglad! sagde Søde Sally 

Sukkertop surt.
– Jamen det hed Rødhætte, sagde Bedstemor Bob.
– Det hed hvad? sagde Søde Sally Sukkertop.
– Det hed RØDHÆTTE, sagde Bedstemor Bob. Spejl-

ægget, det hed ganske enkelt Rødhætte.
– Du mener altså, at den her høne, som var blevet til et 

spejlæg, der fløj baglæns under fuldmånen og spillede trompet 
på en omvendt blokfløjte, hed Rødhætte?

– Jaja, det hed Rødhætte, sagde Bedstemor Bob.
– Ved du hvad, Bedstemor Bob, jeg bliver desværre nødt 

til at sprænge dig i luften igen, sagde Søde Sally Sukkertop.
– Nej, du må skam ikke sprænge mig i luften, min egen 
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lille sukkergris, sagde Bedstemor Bob. Det hed virkelig 
Rødhætte. Det hed Rødhætte. Det hed Rødhætte. Det hed 
Rødhætte.

Og så sprængte Søde Sally Sukkertop Bedstemor Bob i 
luften.
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Bedstemor Bob og Søde Sally Sukkertop 7

Det er til at blive 
bims i bolden af

Der var engang en dag, hvor Søde Sally Sukkertop gik hen til 
Bedstemor Bobs hus og sagde:

– Vil du ikke godt fortælle et eventyr, Bedstemor Bob?
– Ih jo, det kan du da rigtignok lige tro, at jeg vil, min 

egen lille sukkergris, sagde Bedstemor Bob.
– Men hvis du siger Rødhætte en eneste gang, så sprænger 

jeg dig i luften! sagde Søde Sally Sukkertop og så meget vred 
ud.

– Siger hva’? spurgte Bedstemor Bob og lagde sin benede 
hånd bag det ene øre.

– Rødhætte, gentog Søde Sally Sukkertop irriteret.
– Nå, Rødhætte, sagde Bedstemor Bob.
– Ja, lige præcis Rødhætte, nikkede Søde Sally Sukkertop 

og så meget ærgerlig ud. Jeg kan ikke tåle at høre det navn.
– Jamen jeg siger da aldrig Rødhætte, sagde Bedstemor Bob.
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– Du siger Rødhætte, bare du åbner munden!
– Nej, jeg har skam aldrig nogen sinde sagt Rødhætte.
– Du har nærmest ikke sagt andet. Jeg er ved at få spat af 

alt dit Rødhætte!
– Rødhætte? sagde Bedstemor Bob og lagde sit gamle 

hoved på skrå.
– Ja! vrissede Søde Sally Sukkertop temmelig spidst. 

Rødhætte, Rødhætte, Rødhætte, Rødhætte, Rødhætte, 
Rødhætte, det er til at blive bims i bolden af!

– Hva’? sagde Bedstemor Bob og holdt begge sine hænder 
bag ørerne.

– RØDHÆTTE, RØDHÆTTE, RØDHÆTTE, 
RØDHÆTTE, RØDHÆTTE, RØDHÆTTE, RØD-
HÆTTE, RØDHÆTTE, RØDHÆTTE! vrælede Søde 
Sally Sukkertop.

– Det har jeg aldrig sagt, sagde Bedstemor Bob. Måske har 
jeg sagt Rødhætte, men aldrig nogen sinde RØDHÆTTE, 
RØDHÆTTE, RØDHÆTTE, RØDHÆTTE, RØD-
HÆTTE, RØDHÆTTE, RØDHÆTTE, RØDHÆTTE, 
RØDHÆTTE!

– Du er død, Bedstemor Bob, sagde Søde Sally Sukkertop, 
og så sprængte hun Bedstemor Bob i luften.
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Bedstemor Bob og Søde Sally Sukkertop 8

Eventyret om 
bombeterroristen

Der var engang en dag, hvor Søde Sally Sukkertop sagde til 
Bedstemor Bob:

– Nu vil jeg gerne have lov til at fortælle dig et eventyr.
– Ih, det var dog dejligt, min egen lille sukkergris, sagde 

Bedstemor Bob. Hvad handler det om monstro?
– Det handler om en bombeterrorist, sagde Søde Sally 

Sukkertop.
– Nånå, sagde Bedstemor Bob.
– Og bombeterroristen sprængte dig i luften, Bedstemor 

Bob.
– Nånå. Det var rigtignok en sød historie, mit eget lille 

marcipanbrød. En rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig 
sød historie.

– Ja, ikke sandt, Bedstemor Bob? Og ved du, hvad bomben 
hed?
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– Den hed garanteret Askepot.
– Nej, Bedstemor Bob. Den hed ikke Askepot.
– Nå, men så hed den garanteret Klods-Hans.
– Nej, Bedstemor Bob, den hed ikke Klods-Hans.
– Nå, men så hed den garanteret Guldlok eller Tommeliden 

eller Snehvide eller Peter Pan eller Hobbitten eller De Tre 
Musketerer.

– Nej, Bedstemor Bob, den hed ikke Guldlok eller 
Tommeliden eller Snehvide eller Peter Pan eller Hobbitten 
eller De Tre Musketerer.

– Nå, men så hed den garanteret Cykelmyggen Egon eller 
Peter Plys eller Skatteøen eller Gøngehøvdingen eller Gøg og 
Gokke eller Doktor Dyregod!

- Nej, Bedstemor Bob, den hed ikke Cykelmyggen Egon 
eller Peter Plys eller Skatteøen eller Gøngehøvdingen eller 
Gøg og Gokke eller Doktor Dyregod!

- Nå, men så hed den garanteret Justin Bieber eller 
Fantomet eller Rasmus Klump eller Lille Sorte Sambo eller 
Georg Gearløs eller Bing og Grøndahl eller Kasket Karl eller 
Palle Huld eller Maren i Kæret eller Helle Thorning-Schmidt.

– Den hed Rødhætte, Bedstemor Bob.
– Nej, det gjorde den bestemt garanteret ikke. Den hed 

meget snarere Elmer Fjot eller Tintin eller Dracula eller 
Onkel Toms Hytte eller Dyndkongens Datter eller Robin 
Hood eller Robinson Crusoe eller Batman eller Buffalo Bill 
eller Ali Baba og de fyrretyve røvere eller Pelle Erobreren.
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– Du er død, Bedstemor Bob.
– Nej, det er jeg bestemt garanteret ikke. Jeg er bare 

ældgammel med vorter på næsen og uden tænder og hvidhåret 
og krumbøjet og hjulbenet og langnæset med store ører på 
laveste folkepension og en betinget dom for butikstyveri.

Og så sprængte Søde Sally Sukkertop Bedstemor Bob i 
luften.


