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”Oroa dig inte, Maja”, sa Bob när han gick in på djurkliniken. 
”Veterinär Tilly ska ju bara göra en hälsoundersökning idag.”
 Katten Maja skrek och jamade inne i buren.
 ”Sch, det är ingen fara. Jag ska släppa ut dig”, hyssjade Bob medan 
han öppnade luckan.





Just då kom en mycket uppspelt hund uthoppande 
från undersökningsrummet med kopplet hängande 
efter sig.
 ”Cooper, nej!” ropade Tilly inifrån rummet.
 Men hunden var nyfiken på vad som fanns i vänt
rummet. 
 Hunden skällde högt och sprang in i receptionen. 
Bob försökte stoppa honom, men det var försent! 



Katten Maja hoppade ut ur sin öppna bur och rakt upp på Bobs huvud.
 Tilly sprang ut i väntrummet och tog tag i Coopers koppel. 
 ”En ren gissning bara”, sa Bob med ett leende, ”men jag tror att 
Cooper gillar att jaga katter.”
 ”Ja, det gör han verkligen!” sa Tilly och tillade sedan: ”Jag passar 
Cooper hela dagen, men Borgmästaren kommer in med sin katt ikväll för 
att den ska vara extra fin till ett viktigt fotografi. Cooper kommer ju jaga 
den också! Vad ska jag göra?”



”Kanske du borde ha separata väntrum för katter och för hundar”, 
föreslog Bob.
 ”Skulle du kunna bygga det åt mig idag, Bob?” frågade Tilly. ”Åh, det 
skulle vara så bra! Tack så jättemycket!”
 Bob svalde. ”Okej ...” svarade han. 
 



Bob samlade snabbt ihop sitt gäng.
 ”Okej, allesammans. Vi ska bygga om djurklinikens väntrum till två 
rum med två olika ingångar. Ett väntrum för hundar ...”
 ”… och ett väntrum för katter”, fortsatte Vilma.
 ”Dessutom ska vi vara färdiga innan ikväll”, sa Bob.
 ”Ska vi göra färdigt jobbet idag?” frågade Kranis.
 ”Det är ett ganska lätt jobb, så nu kör vi igång!” utbrast Bob glatt.



Medan gänget gjorde sig redo för att börja, gick Tilly ut med Cooper till 
en hundgård utanför och låste in honom där.
 ”Skulle ni kunna hålla koll på Cooper? Jag ska ut på en massa hem besök
och han kan inte följa med mig idag. Jag ska besöka en hel del katter.”
 ”Inga problem”, sa alla.



Bob plockade upp en vinkelslip från arbetsbänken men lade sedan ned 
den igen för att kolla till djuren.
 ”De här verktygen väsnas en massa. Jag vill inte att vi skrämmer Maja 
och Cooper.”
 ”Jag tar hand om det”, sa Leo. ”Jag är duktig på att ta hand om djur!”
 Leo gick in på djurkliniken med Maja, där det var lite tystare.  
”Jag kommer snart tillbaka och hämtar Cooper”, ropade han.




