
Side 1.
.

Gro
skater.
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Side 2.
.

Det er lørdag.
Det er godt vejr.
Gro vil ud
at skate.

Hun tager sit bræt.
Så går hun ud.

Hun kører ned
ad en bakke. 
Så laver hun
et hop.

Gro har øvet sig længe.
Hun er god 
til det. 



Side 3.
.

Så får hun 
en ide.
Hun vil 
hen til skolen.

Her er der
en rampe.
Den vil hun prøve.



Side 4.
.

Gro kører
hen til skolen.
Hun kører
ind i gården.

Nogle drenge
øver på rampen. 
De kører 
op og ned. 

En stor dreng
øver hop.
Men han falder
hver gang.



Side 5.
.

Så kommer Jon.
Gro kender ham
fra skolen.

Han laver 
et sejt hop.
Så vender han
i luften.

De andre hujer
og råber.
De synes,
Jon er god. 



Side 6.
.

Gro vil også prøve. 
Hun går
hen til rampen. 

Den store dreng
ser hende.
Så råber han:

»Det her er ikke
for tøser.«



Side 7.
.

De andre griner.
De peger fingre
ad Gro.
Så råber han igen:

»Gå hjem med dig.
Rampen er kun
for drenge.«

Gro ser sig om.
Ja, her er kun drenge.
Store drenge.
De er alle 
fra 5. klasse. 

Men Gro kan skate.
Hun er god.
Det ved hun.
Hun vil også prøve. 



Side 8.
.

Jon ser på Gro.

»Lad hende bare prøve,«
siger han. 

»Hun kan jo ikke.
Hun falder bare
og slår sig.
Så kalder hun
på sin mor,«
råber en dreng. 

Gro hører ikke efter.
Hun smiler bare 
til Jon.
Så går hun
op på rampen.

Alle holder vejret.
De ser på Gro.
Falder hun mon?



Side 9.
.

Men nej.
Hun kører på rampen.
Hun kører op og ned. 

Hun har øvet hop
mange gange.
Nu skal  
de bare se. 



Side 10.
.

Gro får fart på.
Så laver hun
et lille hop.
Det går fint.

Nu får hun 
mere fart på.
Så hopper hun højt.
Hun vender i luften.
Til sidst lander 
hun igen.

Det var det hop,
Jon lavede. 



Side 11.
.

»Cool nok,«
råber Jon.

Så hujer han.
De andre hujer også.

Gro ser på 
den store dreng.
Så siger hun:

»Er der så plads
til piger?«



Side 12.
.

Den store dreng
svarer ikke.
Men de andre nikker.
Så går Gro hjem.

Jon giver hende
et klap. 

»Du var sej,«
siger Jon.



Side 13.
.

Gro smiler.
Hun synes,
Jon er sød. 

Rigtig sød. 


