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Eindelijk was het een beetje minder koud! Dagenlang was het zo koud geweest dat 
Pettson zijn neus niet buiten durfde te steken. Hij had kunnen bevriezen! Maar morgen 
was het kerstavond en hij had zelfs geen droge korst brood meer in huis. Vandaag 

was het zijn laatste kans om eten te kopen voor het feest. Er was nog zoveel te 
doen. Hij wilde een kerstboom hakken en gember koekjes bakken 

en koken en schoonmaken en de kerstboom versieren.
De poes, Findus, had alvast de voet voor 

de kerstboom uit de kast gehaald. 
Hij stak even zijn neus buiten 

en wachtte op Pettson.
‘Pettson!’ riep hij. 

‘Kom, we gaan 
de kerstboom 

hakken!’



Een paar weken geleden hadden ze in het bos een 
mooie boom uitgekozen. Maar het was een eind lopen. 
‘Dat doen we later’, zei Pettson. ‘We moeten 
eerst boodschappen doen. En ik moet ook nog 
sneeuwruimen.’ Ze gingen naar buiten en maakten 
een pad van de voordeur en de keukendeur naar het 
kippenhok en het timmerhok, en één naar het toilet en 
het houtschuurtje. 
‘We halen ook dennentakken’, zei Pettson. ‘Die leggen 
we op de trap naar de voordeur. Dan glijden we niet 
uit. Kom je mee, Findus?’ 
‘Ik wil op de slee!’ schreeuwde de poes. Hij liep al naar 
het houtschuurtje om de bijl en de slee te halen.



Pettson trok de slee met de poes het heuveltje achter het timmerhok op. Hij hakte 
wat dennentakken en legde ze op de slee. Toen ze volgeladen was, gingen ze weer 
naar beneden. Maar toen struikelde Pettson over een steen. De slee vloog vooruit. 
Pettson viel erbovenop en gleed in volle vaart de heuvel af. De slee en Pettson 
botsten tegen de stenen omheining.



De poes juichte en riep: ‘Nog 
eens!’ 
Maar Pettson vond het helemaal 
niet leuk. Hij kreunde en 
jammerde terwijl hij overeind 
kroop uit de sneeuw. 
‘Ai, ai, ai, wat een ellende’, jankte 
hij. ‘Wat doet dat pijn! Ik kan niet 
meer op mijn voet staan.’ 
Hij vloekte en jammerde. Findus 
wist er geen raad mee. 
‘Je mag niet vloeken op de dag 
voor kerstavond’, was het enige 
wat hij bedenken kon.




