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.

Gro
i TV.
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Side 2.
.

Side 3.
.

Det er fredag.
Gro og Liv
ser tv.
Nu er Disney færdig.

Liv rejser sig.
Hun vil slukke.

»Stop.
Se der,«
råber Gro.

Hun peger på tv.
En dreng synger. 
Så danser en pige.



Side 3.
.

»Kan du synge
eller danse?
Har du talent?
Så meld dig nu,«
står der.

»Jeg vil være med.
Jeg kan synge,«
siger Gro.



Side 4.
.

Side 5.
.

Søndag kører mor
Gro til et center.
Her holder biler
fra tv.

Gro går 
hen til et bord. 
Hun melder sig. 



Side 5.
.

Så venter hun.
Der er mange 
før hende.
Nogle synger.
Andre danser.

Til sidst er det 
Gros tur.
Hun går 
op på scenen. 

En mand tænder for
noget musik. 
Så synger hun. 



Side 6.
.

Side 7.
.

Gro synger højt
og klart.
Folk kan lide hende.
Nogen pifter.
Andre hujer.

Da hun er færdig,
bukker hun.
Så klapper folk. 

Gro går ned til mor.



Side 7.
.

»Kommer jeg i tv?«
siger Gro.

»Nej, ikke nu.
Kun hvis de vælger dig.«

»Jeg håber, 
de vælger mig.
Jeg vil gerne i tv,«
siger Gro.



Side 8.
.

Side 9.
.

Gro venter
i flere uger.
Så ringer hendes mobil.
En dame siger:

»Det er fra tv.
Du var med i Talent.
Vi vil gerne  
se dig igen.«

Gro bliver glad.
Hun skal synge igen.
Så bliver det måske
vist i tv. 

Fredag står Gro
på en scene.
Hun har mor
og Liv med. 



Side 9.
.

Gro skal synge 
en ny sang. 
Hun synger
og har det sjovt.

Foran hende sidder
tre dommere.
De lytter og smiler. 

Gro er færdig.
Hun håber,
hun går videre. 



Side 10.
.

Side 11.
.

»Du synger godt.
Du har en klar stemme.
Men du synger
nogle gange falsk.
Jeg siger nej,«
siger en dommer.

De to andre siger
også nej.
Så er Gro ude.

Gro er
ked af det.
Hun går ud
til mor og Liv.

»Øv.
Jeg gik ikke videre,«
siger Gro. 



Side 11.
.

»Nej.
Men du kommer i tv,«
siger Liv. 

Det håber Gro.



Side 12.
.

Side 13.
.

Fredag aften
ser Gro Talent.
Mor og far
ser det også.

Mon hun kommer i tv?
Alle venter spændt.

»Se, der er jeg.
Jeg er i tv,«
råber Gro glad.

Alle ser Gro synge.
Hun synes,
det er sjovt.



Side 13.
.

Tænk, hun er 
i tv. 
Det var lige det,
hun drømte om. 


