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Side 4.
.

Erik og far er på ski-tur.
De har lejet en hytte.
Der er sne over det hele.
Erik kører på snow-board.
Far står på ski. Sådan da.  
Han er ikke så god til det. 



Side 5.
.

I dag er de med lift. 
De vil helt til tops.
De har en god udsigt.
Erik er så glad.
»Far. Se den pist. Og den der.  
Den er vel nok stejl.« 



Side 6.
.

»Så kører vi,« råber Erik.
»Vent lige,« siger far.
Hans støvle er svær at spænde.

Erik gider ikke vente.
Så han kører.
Far skal nok nå ham.
»Ikke den vej,« råber far.



Side 7.
.

Erik hører ikke fars råb.
Det kører for ham. 
Han svinger fra side til side.  
Som man skal.

Der er fart på. 
Der er mange små hop.
Det er for fedt.
Erik ler for sig selv.



Side 8.
.

Uha. Nu går det brat ned ad.
Det er vildt. For vildt.
Erik har fart på. Han suser ned.
Hans board giver et hop i sneen.
Erik er lidt ræd nu. 



Side 9.
.

Han stopper op.

Han ser ned. 
Den pist her er for stejl.
Han tør ikke mere.
Han er ved at græde.
Hvad skal han nu gøre?
Og hvor er far?

Han ser op.
Der kommer far. 
På vej ned mod Erik.
Han ser bange ud.
»Stop,« råber Erik.
Men far kan ikke stoppe.
Han kører ind i en stor bunke sne.
Han er helt væk i sne.



Side 10.
.

Så rejser far sig op.
Han ser ud som en sne-mand.
»Den pist her er for vild for os to,«  
siger far.
»Men hvad gør vi så nu?«  
siger Erik.

Det ved far ikke.
Så hører de en lyd. En sne-scooter.
Den kører op mod dem.
Det er en ung pige, der kører den.
Hun gør holdt ved Erik og far.



Side 11.
.

»Hej. Jeg hedder Mia. Er der sket  
noget?«
»Vi har taget den forkerte vej ned,«  
siger far.
»Vi tør ikke at køre ned,« siger Erik.
»Så kan I køre med mig ned,« siger Mia.



Side 12.
.

Nu sidder Erik bag Mia.
Hun kører hurtigt. 
Det er sjovt.



Side 13.
.

Hun giver ham en tur mere.
Så henter hun far.



Side 14.
.

Nu er Erik og far nede igen.
Mia siger:
»I bør tage en ny vej ned på næste tur. 
Den pist her kaldes for Væggen.«
»Skørt navn!« siger Erik.
»Nej, for den er stejl som en væg,«  
siger Mia.
Så kører hun væk.



Side 15.
.

»Vi tager den en gang til,« siger Erik. 
»Så kan vi blive hentet af Mia en gang 
til. Det var sejt.«
»Det er slut med vilde pister for i dag,« 
siger far.
»Nu skal vi finde en pist for børn.«
»Ok,« siger Erik. »Det er nok bedst for 
dig. Du er jo ikke så god til at bremse.«
Så ler de begge to.


