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Forfatterindens egne oplevelser. 2. Man kan komme ud for lidt af hvert, når man et helt liv igennem lider af
trussefobi. 3. Den gamle røn blæser omkuld, så der bliver plads til et samlingssted for fire familier, hvis

medlemmer med forskellige lyster her finder nye relationer. 4. En liflig fortsættelse af det gamle eventyr. 5.
Hvad der kan ske, når der går råd - og ild - i gamle huse. (Læs et lille uddrag af nutidens 'Rødhætte' her!)

>>>>> Hun stillede sig på ulvemanér på alle fire, klar til å tage imod ham, idet hun med forpoterne støttede
sig til stammen på et stort egetræ. »Hør, gøgen kukker for os,« sagde han. »Ja, min bedstemor siger, at gøgen
kukker hver gang den ser nogen der elsker hinanden for allerførste gang.« Pludselig var hun tilbage i sin
tidligste barndom, før den grumme historie med ulven. Hun syntes det var ustyrligt morsomt, når hendes

bedstefar fik det gamle kukur til å kukke igen og igen. Ud og ind bevægede den lille fugl sig utrætteligt mens
den kukkede sit kukkuk, og den lille Rødhætte kukkede med. Det var som om kukkeren i det gamle ur, gøgen
i skoven og hendes nye ven smeltede sammen og blev til ét. Alt uden for hende og inde i hende kukkede i én

uendelighed, til hun knap nok vidste hvem hun var eller hvor hun var. Ikke siden dengang med kukuret
hjemme hos bedsteforældrene havde hun følt sig så lykkelig. Da hun mærkede at han begyndte å sagtne
farten sagde hun: »Nu må det vist være min tur.« Hun satte sig overskrævs på ham og dansede en vild

ekstatisk heksedans til de begge udmattede segnede om i det bløde græs. Ingen af dem lagde mærke til at
gøgen var holdt op med å kukke. »Det må være en pragtfuld bedstemor du har,« var det første han sagde, da

de var ved å klæde sig anstændigt på bagefter. Anstændigt! Tjah, måske ikke helt; for Rødhættes lette
diminutive sommerfugletrusser, som hun havde hængt op på en gren, var fløjet væk med sommervinden, så

hun kun havde den tynde sommerkjole på, da de fulgtes hånd i hånd ud af skoven.
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heksedans til de begge udmattede segnede om i det bløde græs. Ingen
af dem lagde mærke til at gøgen var holdt op med å kukke. »Det må
være en pragtfuld bedstemor du har,« var det første han sagde, da de
var ved å klæde sig anstændigt på bagefter. Anstændigt! Tjah, måske
ikke helt; for Rødhættes lette diminutive sommerfugletrusser, som
hun havde hængt op på en gren, var fløjet væk med sommervinden,
så hun kun havde den tynde sommerkjole på, da de fulgtes hånd i
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