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Det er morgen.
Siv er lige vågnet.
Hun har ondt
i ryggen. 
For hun har sovet
på gulvet.
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.

Det er morgen.
Siv er lige vågnet.
Hun har ondt
i ryggen. 
For hun har sovet
på gulvet.

Siv står op
og går ud.
Solen skinner,
og Peter er vågen.
Han sidder
med en banan.

Vic er også vågen.
Han flyver ned
til Siv. 
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»Vi skal finde træ,«
siger Siv.
»Jeg vil bygge
en seng.«

Så går hun.
Peter vil med.
Han hopper
fra gren til gren.

Siv går ind 
i skoven. 
Så ser hun
et træ.
Det er væltet.
Måske kan hun
bruge det.
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»Vi skal finde træ,«
siger Siv.
»Jeg vil bygge
en seng.«

Så går hun.
Peter vil med.
Han hopper
fra gren til gren.

Siv går ind 
i skoven. 
Så ser hun
et træ.
Det er væltet.
Måske kan hun
bruge det.

Siv bliver glad.
Hun løber hen
til træet. 

Men så falder hun.
Hun falder ned
i et hul.

»Hjælp,« råber Siv.
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Peter kommer hen
til hullet.
Han kigger ned. 
Lidt efter kommer
Vic også. 

Siv ser sig om.
Hun ligger
i et net. 
Det må være
en fælde.
Nogen vil fange
et dyr.
Men de 
har fanget Siv.

»Få mig op,«
råber Siv.

Hun rækker
en hånd op.
Men Peter kan ikke
nå hende.  
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Peter kommer hen
til hullet.
Han kigger ned. 
Lidt efter kommer
Vic også. 

Siv ser sig om.
Hun ligger
i et net. 
Det må være
en fælde.
Nogen vil fange
et dyr.
Men de 
har fanget Siv.

»Få mig op,«
råber Siv.

Hun rækker
en hånd op.
Men Peter kan ikke
nå hende.  

»Hent Robin,«
siger Siv.

Peter løber, 
og Vic flyver. 
Siv håber,
de henter Robin. 

Siv ser på fælden.
Er det Robins fælde?
Eller er det
en abe fælde?
Siv husker to mænd.
De satte aber
i bur.

Tænk, hvis de kommer.
Vil de sætte hende
i bur?
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Siv husker,
da de tog Peter.
Han skulle sælges. 
Vil de også
sælge hende?

Der er mørkt
i hullet.
Siv er bange
og alene. 
Hun venter længe.
Så hører hun trin.
Nogen nærmer sig.

Hun kan høre
en mands stemme.



Side 9.
.

Siv husker,
da de tog Peter.
Han skulle sælges. 
Vil de også
sælge hende?

Der er mørkt
i hullet.
Siv er bange
og alene. 
Hun venter længe.
Så hører hun trin.
Nogen nærmer sig.

Hun kan høre
en mands stemme.

Lidt efter ser hun
et hoved.
Det er Peters.

Så ser hun 
en kasket.
Hvem er det?

Nu tager manden
sin kasket af. 
Det er Robin.

Siv bliver glad.
Så skal hun
ikke i bur.
Hun skal op
til Robin. 
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Robin hiver i nettet.
Han får det op. 
Det er meget stramt. 

»Av, det gør ondt,«
siger Siv. 

Robin åbner nettet.
Så får han Siv ud. 
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Robin hiver i nettet.
Han får det op. 
Det er meget stramt. 

»Av, det gør ondt,«
siger Siv. 

Robin åbner nettet.
Så får han Siv ud. 

Hun giver Robin
et knus.

»Du har reddet
mit liv.
Tak, Robin,«
siger Siv.

Robin smiler. 
Så tager han
sin kasket på.

Siv peger på den. 
Det ligner en
kaptajn kasket. 
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Robin vinker Siv
hen til sig.
Så går han.
Han vil vise 
hende noget.

Siv humper.
Hun har slået foden. 
Det er svært
at følge med.

Robin vender sig om.
Så løfter han 
Siv op.

Nu sidder hun
på hans ryg.
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Robin vinker Siv
hen til sig.
Så går han.
Han vil vise 
hende noget.

Siv humper.
Hun har slået foden. 
Det er svært
at følge med.

Robin vender sig om.
Så løfter han 
Siv op.

Nu sidder hun
på hans ryg.

Robin går igen.
Det går stærkt.
Siv har det sjovt.
Hun sidder højt oppe.
Det er
som at ride.

Robin går længe.
Så ser Siv 
en strand.
Det er et sted,
hun kender.

Siv bliver glad.
Hun får øje
på et skib.
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Robin går
ind på skibet.
Så sætter han
Siv ned. 

Robin tager
en nøgle frem.
Han går hen
til en dør.
Så låser han op.

Siv ser
et lille rum.
Der står en seng.
Der står også
et bord. 
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Robin går
ind på skibet.
Så sætter han
Siv ned. 

Robin tager
en nøgle frem.
Han går hen
til en dør.
Så låser han op.

Siv ser
et lille rum.
Der står en seng.
Der står også
et bord. 

På bordet står
et foto.
Der står en mand
med kasket.
Bag ham står
ti mænd.

Siv ser på fotoet. 
Manden har kort hår.

Det er svært 
at se.
Men det er Robin.
Han var kaptajn
på skibet. 
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Siv går 
hen til sengen.
Det er 
en god seng.
Den vil hun
gerne have. 

Hun løfter den.
Robin tager også fat.
De vil bære
den til hytten.

Siv humper.
Det gør ondt
i foden.
Det tager lang tid.
Men til sidst
er de hjemme.

De sætter sengen ind.
Så lægger Siv sig
og sover.


