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Siv er
i en skov.
Den er stor.
Hun har ikke
været her før.

Her er nødder
og frugt.
Så ser Siv
nogle bær.
De ser gode ud.
Hun tager nogle.
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Siv er
i en skov.
Den er stor.
Hun har ikke
været her før.

Her er nødder
og frugt.
Så ser Siv
nogle bær.
De ser gode ud.
Hun tager nogle.

Siv sætter sig
under et træ.
Så spiser hun bær.

De er røde
og søde.
De smager godt.
Siv spiser,
til hun er mæt.

Vic spiser også.
Han spiser nødder.
Peter spiser en banan.
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“Nå, nu 
vil jeg hjem.
Jeg er træt,”
siger Siv.

Siv går.
Vic flyver.
Peter hopper
fra træ til træ.

Siv sveder.
Hun ser op
på himlen.
Solen er
ikke fremme.
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“Nå, nu 
vil jeg hjem.
Jeg er træt,”
siger Siv.

Siv går.
Vic flyver.
Peter hopper
fra træ til træ.

Siv sveder.
Hun ser op
på himlen.
Solen er
ikke fremme.

Så ryster hun.
Hun får også
ondt i maven.

“Måske har jeg feber,”
siger Siv.
“Måske var
de bær giftige.”
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Siv sætter sig
under et træ.
Hun ryster
mere og mere.
Sveden løber.

“Ja, jeg er syg,”
siger Siv.
“Jeg må hjem
til hulen.”

Siv går længe.
Hun er træt.
Hun er bleg
og har feber.
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Siv sætter sig
under et træ.
Hun ryster
mere og mere.
Sveden løber.

“Ja, jeg er syg,”
siger Siv.
“Jeg må hjem
til hulen.”

Siv går længe.
Hun er træt.
Hun er bleg
og har feber.

Det er svært
at gå.
Men hun skal gå.
Hun må ikke
falde om her.

Siv slæber sig
af sted.
Så når hun hulen.
Her falder hun om.
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Peter ser på Siv.
Hun ligger helt stille.

Peter prøver
at vække hende.
Han hiver
Siv i håret.
Han hopper på hende.
Men hun vågner ikke.
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Peter ser på Siv.
Hun ligger helt stille.

Peter prøver
at vække hende.
Han hiver
Siv i håret.
Han hopper på hende.
Men hun vågner ikke.

Siv sover
i mange timer.
Hun sover
dag og nat.

Peter sidder hos hende.
Det gør Vic også.

Vic hænger
med næbet.
Han er
ked af det.
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“Hej, hej,”
siger han.
“Kom, kom.”

Men Siv vågner ikke.

Der går to dage.
Så åbner Siv øjnene.

Hun er våd
af sved.
Hun vil have
noget at drikke.
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“Hej, hej,”
siger han.
“Kom, kom.”

Men Siv vågner ikke.

Der går to dage.
Så åbner Siv øjnene.

Hun er våd
af sved.
Hun vil have
noget at drikke.

“Jeg må have vand,”
siger Siv.

Men Vic kan
ikke hente vand.
Peter kan heller ikke
hente vand.

Siv er svag.
Hun kan ikke gå.
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Vic flyver.
Lidt efter
kommer han igen.
Han har
bær i næbet.

“Der er saft
i de bær.
Det er sunde bær.
Dem kan jeg spise,”
siger Siv.
“Tak, Vic.”
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Vic flyver.
Lidt efter
kommer han igen.
Han har
bær i næbet.

“Der er saft
i de bær.
Det er sunde bær.
Dem kan jeg spise,”
siger Siv.
“Tak, Vic.”

Peter går
ud af hulen.
Han vil 
også hjælpe.

“Nej, Peter,”
siger Siv.
“Du må ikke
løbe væk.”

Men Peter
hører ikke Siv.
Hun har
en svag stemme.
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Lidt efter
kommer Peter.
Han har
en banan med.
Han giver
den til Siv.

“Tak,” siger Siv.
“I er mine
gode venner.”
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Lidt efter
kommer Peter.
Han har
en banan med.
Han giver
den til Siv.

“Tak,” siger Siv.
“I er mine
gode venner.”

Næste dag
har Siv det bedre.
Nu kan hun gå.

Siv går
en lille tur.
Hun går ned
til havet.
Her bader hun.

Så henter hun vand.
Hun får lidt
at drikke.
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Siv ser på
Vic og Peter.

“Tak for jeres hjælp,”
siger Siv.

Hun giver
Peter et knus.
Vic sætter sig
hos Siv.
Hans fjer rører
hendes kind.

Siv er glad.
Nu er hun
snart rask.


