
Side 1.
.

Gro
får et spark.
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Side 2.
.

Gro er 
ude på landet.
Hun er 
på Livs gård.

De skal strigle ponyer. 
Tor og Disco
står klar. 

»Hej, Disco,« råber Gro.

Hun løber
hen til den.



Side 3.
.

Disco ser op.
Gro giver den
lidt brød. 

»Du kan strigle Disco.
Så tager jeg Tor,«
siger Liv. 

Gro finder en børste.
Hun finder også en kam.
Til sidst finder hun
en strigle. 
Så går hun 
i gang. 



Side 4.
.

Gro elsker
at stå med Disco.
Den er helt sort.
Den har 
en flot manke. 

»Du bliver smuk,«
siger Gro. 

Disco ryster
sin flotte manke. 

Gro børster den.
Hun synger imens. 



Side 5.
.

Så synger Liv også. 
De to piger
hygger sig. 

Gro børster manken færdig.
Så får hun
støv og mudder af.
Det er hårdt.
Gro sveder. 

»Pyha.
Det er varmt,«
siger Gro.



Side 6.
.

Gro tager
sin hjelm af. 

Hun tager også
sin jakke af. 

Det var bedre.
Nu kan hun 
børste Disco. 

»Bang,« siger det.

Gro taber sin børste.
Den lander
bag Discos ben. 



Side 7.
.

Gro bøjer sig.
Hun vil samle
den op. 

Men Disco bliver nervøs. 
Et hårdt spark
rammer Gro. 



Side 8.
.

Gro falder.

»Hvad sker der?«
råber Liv. 

Hun løber 
hen til Gro.

Det bløder 
fra Gros hoved.
Hun ligger helt stille. 



Side 9.
.

Liv tager fat i Gro.
Hun hiver hende
væk fra Disco. 

»Gro.
Vågn op,«
råber Liv.

Hun rusker i hende.
Men Gro svarer ikke. 



Side 10.
.

Liv lægger sin jakke
over Gro.
Så løber hun
efter hjælp. 

Lidt efter 
står Livs far der.
Han ser på Gro.
Så ringer han 112. 

Livs far
tager en klud.
Han vil stoppe blodet. 



Side 11.
.

Så vågner Gro.
Hun ser op. 

»Hvor er jeg?«
siger Gro. 

»I vores stald.
Du fik et spark
af Disco.
Det bløder,«
siger Liv. 



Side 12.
.

Lidt efter står der
to mænd.
De lægger Gro 
på en båre. 
Så bærer de
hende ud. 

Gro kommer
hen til en læge.
Han ser på hende. 

»Du er heldig.
Det er 
en lille flænge. 
Den skal vi
lime sammen.«



Side 14.
.

En dame kommer
hen til Gro.

»Dit hår skal af,«
siger hun.

»Alt mit hår?«
siger Gro.

Damen griner.

»Nej, kun ved såret.«

Gro får noget hår af.
Så renser damen såret. 



Side 15.
.

Til sidst limer 
lægen det. 

Gro er sej.
Hun klarer det
uden at græde. 

Hun får bind på.
Så kører Livs far
hende hjem. 



Side 16.
.

Gro ser
ind i et spejl.

»Jeg ser skør ud,«
griner hun. 

Liv nikker. 
Så griner hun også.

»Jeg tog min hjelm af.
Hvor var jeg dum,«
siger Gro.



Side 17.
.

»Ja.
En hest
kan sparke hårdt.  
Husk altid din hjelm,«
siger Livs far. 

Gro nikker. 
Det vil hun altid huske. 


