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Siv møder
Robin.
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Siv ligger i sengen. 
Hun er lige vågnet.
Men hvor er hun?

Jo, nu husker 
hun det.
Hun er i 
en hytte.
Den fandt hun
i morges.
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.

Siv ligger i sengen. 
Hun er lige vågnet.
Men hvor er hun?

Jo, nu husker 
hun det.
Hun er i 
en hytte.
Den fandt hun
i morges.

Så hører Siv
en lyd.
Hun bliver bange.
Er der nogen
i hytten?
Hun tør ikke
åbne øjnene.

Hun hører trin.
Nogen går.
Hvem er det?
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Side 5.
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Siv åbner
det ene øje.
Ved et bord
sidder en mand.
Han spiser fisk. 

Siv ser på manden.
Han har langt skæg.
Er han mon farlig?

Siv tænker
på to mænd.
Hun så dem
ved havet.
De stjal aber.
Vil han også
stjæle aber?
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.

Siv åbner
det ene øje.
Ved et bord
sidder en mand.
Han spiser fisk. 

Siv ser på manden.
Han har langt skæg.
Er han mon farlig?

Siv tænker
på to mænd.
Hun så dem
ved havet.
De stjal aber.
Vil han også
stjæle aber?

Siv kigger efter Peter.
Hvor er han?
Hun ser sig om.
Peter er væk.

Har han fanget Peter?
Sidder Peter 
i et bur?
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Siv sætter sig op.

»Hvor er Peter?«
siger Siv.

Manden ser på Siv.
Så rejser han sig.
Han går hen
til hende.

Siv er bange.
Hun ryster.
Han ser farlig ud.
Måske spiser han aber.
Måske spiser han børn. 

Manden åbner munden.
Så siger han noget.
Men Siv kan ikke
forstå ham.
Han taler
et andet sprog.
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.

Siv sætter sig op.

»Hvor er Peter?«
siger Siv.

Manden ser på Siv.
Så rejser han sig.
Han går hen
til hende.

Siv er bange.
Hun ryster.
Han ser farlig ud.
Måske spiser han aber.
Måske spiser han børn. 

Manden åbner munden.
Så siger han noget.
Men Siv kan ikke
forstå ham.
Han taler
et andet sprog.

Siv peger
på sig selv.

»Siv,« siger hun.

Manden nikker.

»Robin,« siger han. 

Siv rejser sig.
Hun prøver at ligne
en abe.

»Hvor er Peter?«
siger Siv.
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Robin griner. 
Han åbner døren.
Peter sidder
under et træ.
Han spiser en banan. 

Siv løber ud
til Peter.
Hun løfter ham op.

»Åh, Peter,« siger Siv.
»Har du det godt?«

Siv ser 
på Peters banan.
Hun er sulten.
Så ser hun
på Robin.
Hun peger på fisken.
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.

Robin griner. 
Han åbner døren.
Peter sidder
under et træ.
Han spiser en banan. 

Siv løber ud
til Peter.
Hun løfter ham op.

»Åh, Peter,« siger Siv.
»Har du det godt?«

Siv ser 
på Peters banan.
Hun er sulten.
Så ser hun
på Robin.
Hun peger på fisken.

Robin tager en fisk.
Den er stegt.
Han giver den 
til Siv.

Siv ser på ham.
Han ser farlig ud.
Men han virker venlig.
Hun spiser fisken.
Den smager godt. 
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Så husker hun noget.
I går fandt 
hun en nød.
Den vil hun 
dele med Robin.

Hun henter nødden.
Den ligger under tæppet.
Robin slår nødden
i to dele.
Så spiser de den.

»Kan jeg bo her?«
siger Siv.

Robin ser på hende.
Han svarer ikke.



Side 11.
.

Så husker hun noget.
I går fandt 
hun en nød.
Den vil hun 
dele med Robin.

Hun henter nødden.
Den ligger under tæppet.
Robin slår nødden
i to dele.
Så spiser de den.

»Kan jeg bo her?«
siger Siv.

Robin ser på hende.
Han svarer ikke.

»Du må lære
mit sprog.
Vi skal tale sammen,«
siger Siv.

Hun peger på Peter.

»Abe,« siger hun.

Så peger hun
på stolen.

»Stol,« siger hun. 
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Robin siger 
de nye ord.
Så peger han
på fisken.

»Fish,« siger han.

Siv bliver glad.
Hans ord ligner hendes.

»Fisk,« siger Siv. 



Side 13.
.

Robin siger 
de nye ord.
Så peger han
på fisken.

»Fish,« siger han.

Siv bliver glad.
Hans ord ligner hendes.

»Fisk,« siger Siv. 

Siv går rundt
i hytten.
Der er nogle skabe.
Siv åbner dem.
Hun finder ris,
mel og æg.

Hvor har han 
æg fra?
Siv viser ham ægget.
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Robin tager Sivs hånd.
De går ud.

Bag hytten 
er et hegn.
Her går tre fugle.
De ligner høns. 
Måske er det
vilde høns.
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Robin tager Sivs hånd.
De går ud.

Bag hytten 
er et hegn.
Her går tre fugle.
De ligner høns. 
Måske er det
vilde høns.

Siv tænker sig om.
Lever der høns
i en skov?
Siv har aldrig
set nogen.

Men hun er glad.
Nu kan hun bage.
Der er mel, vand
og æg.
Det kan blive
pande-kager.
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Siv laver en dej.
Så sætter hun 
den over ilden.

Lidt efter er
pande-kagen klar.

Hun giver den
til Robin.

»Mmm very good,«
siger han.

Siv smiler. 
Hun har fået
en ny ven.


