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I en stor skov gik en ræv rundt med sin unge. Ungen var meget lille 
og meget, meget blød. Og rævemor var utrolig stolt over den. 
”Pas godt på, du ikke bliver væk,” sagde rævemor. ”Hold dig tæt til 
mig.”

Men ræveungen var vild og glad. Den fór omkring for at se alt i den 
store verden. Og den anede ikke, der fandtes andet end den skov, 
hvor den boede i sin dejlige hule. 
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En dag tog rævemor sin unge med på en lang tur. Den løb ud og ind 
imellem træerne, langt ind i den tætte skov. Ungen var vild og glad 
og ville hele tiden lege. Nogle gange prøvede den at fange sin mors 
hale, andre gange et af hendes ben.
”Slap nu lige lidt af,” sagde rævemor. ”Vi skal finde noget mad. 
Måske en fasan eller en høne. Kig godt efter, hvordan jeg gør, 
så du kan lære det.”
Ungen vidste ikke, hvad en fasan var. Og heller ikke en høne. 
Men det lød som om, det var noget, der smagte godt. 
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Lige nu havde ræveungen dog mere travlt med at lege end at tænke 
på fasaner og høns og andet mærkeligt, den aldrig havde set før. Flere 
gange prøvede den at springe over sin mor, men nåede kun halvvejs 
og landede lige på hendes ryg. 
”Hold op med det pjat,” sagde rævemor. ”Se dig omkring. Læg mærke 
til alt her i skoven, så du kan finde hjem igen. Og bliv ved med 
at kigge efter mad.”
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Ungen hoppede og dansede og sprang højdespring. Den løb længere 
og længere væk, mens rævemor kaldte på den. 
Men den hørte ikke efter, for der var meget nyt at se på i skoven. 
Lige nu morede den sig med at springe over sten og løbe rundt om 
træstammer. 
Af og til landede den lige på maven, men det var bare sjovt. 
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Pludselig fik den øje på en gul sommerfugl, der fløj lige forbi dens 
næse, og den prøvede at fange sommerfuglen. 
Når ræveungen kom tæt på, stod den på bagbenene og fægtede i luften 
med forbenene. Men sommerfuglen var alt for hurtig 
og fløj hele tiden væk. 
Det var en rigtig drilleleg. 

Men ungen ville ikke give op, så den fortsatte med at løbe, længere 
og længere væk. 
“Jeg fanger dig,” tænkte den. “Bare vent, lille gule flyver! Jeg vinder.” 

Ungen hørte sin mor kalde fra et sted langt væk. Men den havde ikke 
tid lige nu. Først skulle sommerfuglen fanges. Så kunne den løbe hen 
til sin mor bagefter. 
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