
Side 1.
.

Gro
og ponyen. 
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Side 2.
.

Side 3.
.

Det er søndag.
Gro skal 
hen til Liv.

Hun henter  
sin cykel.
Så cykler hun
ud på landet.
For Liv bor
på en gård. 



Side 3.
.

Gro skal se
den nye pony. 
Hun cykler
i fuld fart. 
Hun kan næsten
ikke vente.



Side 4.
.

Side 5.
.

Gro får øje
på Liv. 
Hun rider på Tor.

»Hej, Liv,« 
råber Gro.

Liv vinker.
Så hopper hun
af Tor. 

»Hej, Gro.
Se, vores nye pony.
Den hedder Disco,«
siger Liv.



Side 5.
.

Gro og Liv
går hen til Disco.
Den står
i et hjørne. 

»Den er lidt bange,«
siger Liv.

 



Side 6.
.

Side 7.
.

Gro ser på Disco.
Den er helt sort.
Dens øjne er brune.

»Hvor er den smuk,«
siger Gro.

Så tager hun
noget brød. 
Hun giver det
til Disco. 

»Må jeg ride
på den?
Måske kan  
den lide det,«
siger Gro. 



Side 7.
.

»Du kan prøve.
Men pas på.
Måske falder du af,«
siger Liv.

»Jeg falder da
ikke af. 
Jeg kan godt ride!«
griner Gro.



Side 8.
.

Side 9.
.

Liv får Gro
op på Disco.
Så går hun
hen til Tor.

Gro taler til Disco.
Lidt efter går den. 



Side 9.
.

»Se, det går jo godt,«
råber Gro.

Hun giver Disco
et spark.
Så hiver hun
i tømmen.
 
Nu løber Disco
i galop. 
Den har fart på.

»Pas på,«
råber Liv. 

Men Gro hører
ikke efter. 



Side 10.
.

Side 11.
.

Gro griner. 
Det er vildt sjovt.
Hun vinker
til Liv.

»Hold fast,«
råber Liv.

»Bum,« siger det.

Så falder Gro
af Disco. 

Liv er hurtig.
Hun hopper  
af Tor.
Så løber hun 
hen til Gro. 



Side 11.
.

»Slog du dig?«
siger Liv.

»Ja, men kun lidt,«
siger Gro. 

Hun vender sig om.
Så humper hun
hen til Disco. 



Side 12.
.

»Jeg vil prøve igen,«
siger Gro.

Hun tager fat
i Disco.
Så hopper hun op. 
Det gør lidt ondt
i benet.
Men Gro vil ride.

Hun laver et klik
med tungen.
Så går Disco.
Den går stille 
og roligt.

Gro er glad.
Hun har fået
en ny ven. 


