
dödluvan 
och vargen

av Wiley Blevins • Illustrerad av Steve Cox

dödluvan och vargen

www.hegas.se

Art nr 433479
ISBN 978-91-7543-347-9

9 789175 433479

dödluvan
och vargen

1

Lilla skräckbiblioteket

RETOLD

Scary

RETOLD

Scary
Tales
Scary
Tales

RETOLD

Scary
Tales
Scary
Tales

RETOLD

Scary
Tales
Scary
Tales

RETOLD

Scary
Tales
Scary
Tales

Lilla skräckbiblioteketVARNING: BÖR EJ LÄSAS VID LÄGGDAGS! 

Trodde du att du kunde alla de gamla klassiska 
sagorna? Se då upp, för här återberättas de i en 
helt ny stil för de allra modigaste unga läsarna.  
De här sagorna är så läskigt spöklika att du  
aldrig mer kan tänka som förr på de gamla  
kära figurerna!

LÄS MER UR LILLA SKRÄCKBIBLIOTEKET
… OM DU TÖRS! 

Askungen och vampyrprinsen

                
skräck-
biblioteket

Klassiska 
sagor  

                   .
pa nytt sått

 Lilla

W
.Blevins

433479_Dödluvan och vargen_omslag_nytt.indd   Alla sidor 2016-11-18   13:23



3

433479_Dödluvan och vargen_inlaga.indd   2 2016-11-18   12:35



dödluvan 
och vargen

dödluvan
och vargen

RETOLD

Scary

RETOLD

Scary
Tales
Scary
Tales

RETOLD

Scary
Tales
Scary
Tales

RETOLD

Scary
Tales
Scary
Tales

RETOLD

Scary
Tales
Scary
Tales

Lilla skräckbiblioteket

av Wiley Blevins • illustrerad av Steve Cox
Svensk text av Stefan Diös

433479_Dödluvan och vargen_inlaga.indd   1 2016-11-18   12:35



En dag gick Rödluvan för att hälsa på sin 
mormor, som bodde i en liten stuga i skogen. 
Men en hungrig varg hade tagit på sig mormors 
kläder och lagt sig i hennes säng.
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Vargen lurade Rödluvan och åt upp henne i 
en enda munsbit. GLUFS!

Folket i byn trodde att det var slut med 
Rödluvan. Men där tog de fel.

Dödligt fel.
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En vacker dag gick en annan liten flicka ut på 
promenad i skogen. Hon skulle plocka blommor 
till sin mamma.
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När hon böjde sig för att ta en blomma, hörde 
hon något. Det lät som fotsteg. Flickan blev 
rysligt rädd. Det kändes som om tusen spindlar 
kröp uppför ryggen på henne. Hon vände sig om 
för att se om det var vargen, och då fick hon se ...
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... en flicka klädd i röd luva. Men i stället 
för ansikte såg hon bara två glimmande röda 
ögon ... och lika glimmande gula tänder.

En röst viskade så stilla som en susande 
vind:

Jag gick i en skog
när vargen mig tog
Min luva var röd
och nu är jag död.
Vem blir det sen?
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Den lilla flickan for ut ur skogen som en blixt. 
Hon sprang genom byn och skrek högt. Alla 
kom för att höra vad som hade hänt.
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– Jag såg Lilla Rödluvans spöke, 
berättade flickan. Hon varnade mig och 
räddade mig från vargen.
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