
Side 1.
.

Gro
redder Liv.

Kirsten Ahlburg.
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Side 2.
.

Det er sommer.
Gro er hos Liv.
De skal ud
at ride. 

»Kom, Tor .
Vi skal 
ud i skoven,«
siger Liv. 



Side 3.
.

Hun hopper 
op på Tor .

Gro går 
hen til Disco.
Hun hopper også op. 

Så rider de
ud i skoven. 



Side 4.
.

De rider 
på en sti. 
Der er høj sol.
Det er varmt.

»Vi rider
ind mellem de træer.
Der er skygge.
Så er der ikke
så varmt,«
råber Gro.

De rider
væk fra stien. 
Gro ser ned.
Der ligger mange blade. 



Side 5.
.

Så ser hun
noget vand.

Det er 
en lille pyt.
Den kan de let
komme over.

»Kom, spring,«
råber Gro.

Disco laver
et flot spring.
Så løber den videre.



Side 6.
.

Nu er det 
Tors tur.

»Spring,«
råber Liv.

Tor gør 
et lille hop.
Den kommer over.

Så lander den
i nogle blade.
Her er blød jord.

»Kom så, Tor,«
råber Liv.

Men Tor sidder fast.

Nu bliver  
Liv bange.



Side 7.
.

»Hjælp.
Vi sidder fast.
Tor kan ikke
komme fri,«
råber Liv.



Side 8.
.

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

Gro hiver Liv
ned fra Tor .
Hun hiver hende
ind på fast jord.



Side 9.
.

Gro har reddet Liv.
Men hvad med Tor?
Den sidder fast.

»Kom, vi hiver,«
siger Gro.

De tager begge fat.
Så hiver de til.

»En – to – tre!
hiv,«
råber Gro. 



Side 10.
.

Tor er bange.
Den kommer
med et stort skrig.

»Rolig, Tor,«
siger Gro.

De to piger
hiver og hiver.



Side 11.
.

Til sidst lykkes det.
Tor er fri. 
Den løber væk
i fuld fart.

Gro hopper op
på Disco.
Hun følger efter Tor .
Den er løbet
ud på stien.



Side 12.
.

Tor står stille nu.
Den venter på Liv. 
Hun løber 
hen til den.

Liv giver Tor
et klap.

»God pony,«
siger Liv.

Så sætter hun
sig op.



Side 13.
.

De rider hjem
ad stien.

Gro er glad.
Liv og Tor
blev reddet. 


