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Det er morgen. 
Siv står op. 
Hun tager sin økse. 
Så går hun ud. 
Hun må finde 
noget mad. 

Hun har fået fisk. 
Hun har fået bær. 
Hun har fået ris. 
Nu vil hun have 
noget andet. 

Siv kalder 
på Vic. 
Han flyver 
ned til hende.
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Det er morgen. 
Siv står op. 
Hun tager sin økse. 
Så går hun ud. 
Hun må finde 
noget mad. 

Hun har fået fisk. 
Hun har fået bær. 
Hun har fået ris. 
Nu vil hun have 
noget andet. 

Siv kalder 
på Vic. 
Han flyver 
ned til hende.

“Hej, Vic. 
Vi skal på tur,”
siger Siv. 

Vic sætter sig 
hos Siv. 

Siv går længe. 
Hun ser på træer. 
Så ser hun en palme. 
Der hænger 
noget på.
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“Hvad er det?”
siger Siv. 
“Det har jeg 
ikke set før.”

Siv går hen 
til palmen. 

“Se, Vic,”
råber Siv glad.
“Nu kan jeg 
få bananer. 
Kan du 
plukke dem? 
De hænger højt oppe.”
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.

“Hvad er det?”
siger Siv. 
“Det har jeg 
ikke set før.”

Siv går hen 
til palmen. 

“Se, Vic,”
råber Siv glad.
“Nu kan jeg 
få bananer. 
Kan du 
plukke dem? 
De hænger højt oppe.”

Vic flyver op 
på klasen. 
Han hopper 
op og ned. 
Klasen gynger. 

“Bang,” siger det. 

Klasen falder ned. 
Nu kan Siv 
få en banan. 

“Tak, Vic,” siger Siv.
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Siv sætter sig. 
Hun giver Vic 
en banan. 
Så tager hun 
også en. 
Den smager godt. 
Hun tager en mere. 
Til sidst har hun 
spist fem. 

Så hører hun 
en lyd. 
Det er en klagen. 

“Hør, Vic. 
Hvad er det?”
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Siv sætter sig. 
Hun giver Vic 
en banan. 
Så tager hun 
også en. 
Den smager godt. 
Hun tager en mere. 
Til sidst har hun 
spist fem. 

Så hører hun 
en lyd. 
Det er en klagen. 

“Hør, Vic. 
Hvad er det?”

Siv rejser sig. 
Hun går efter lyden. 

Nu ser Siv 
et hul. 
Lyden kommer 
fra hullet. 

Siv ser 
ned i det. 
Det er dybt. 
En abe sidder i bunden.
Det er 
en lille abe.
Den piber højt.
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“Måske er det 
en unge. 
Vi må hjælpe den,”
siger Siv. 
“Den kan ikke 
komme op.”

Siv lægger sig 
på maven. 
Hun rækker 
armen ned. 
Men hun kan 
ikke nå aben. 

Den ser op 
på Siv. 
Den er bange.
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“Måske er det 
en unge. 
Vi må hjælpe den,”
siger Siv. 
“Den kan ikke 
komme op.”

Siv lægger sig 
på maven. 
Hun rækker 
armen ned. 
Men hun kan 
ikke nå aben. 

Den ser op 
på Siv. 
Den er bange.

“Så, så,” siger Siv. 
“Jeg skal 
nok hjælpe dig.”

Siv ser 
på de store træer. 
Hun ser 
en lang gren. 

Siv tager sin økse. 
Hun hugger 
grenen af. 
Så går hun 
hen til hullet.
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“Her lille abe. 
Tag fat i den.”

Aben ser grenen. 
Den bliver bange. 

“Kom nu. 
Tag fat,” siger Siv. 

Men aben 
tager ikke fat. 
Den lukker øjnene.
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“Her lille abe. 
Tag fat i den.”

Aben ser grenen. 
Den bliver bange. 

“Kom nu. 
Tag fat,” siger Siv. 

Men aben 
tager ikke fat. 
Den lukker øjnene.

“Hvad nu?” siger Siv. 
“Har du 
en ide, Vic?”

Men Vic 
siger ikke noget. 
Så får Siv 
en ide. 
Hun vil lave 
en stige. 

Siv tager øksen. 
Hun skærer grene af. 
Så laver hun 
en stige. 
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“Nu kommer jeg,”
siger Siv. 

Hun går ned 
i hullet. 
Hun tager 
den lille abe. 
Den ryster
og er bange. 

Siv sætter aben. 

“Så lille abe. 
Løb hjem til mor.”
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“Nu kommer jeg,”
siger Siv. 

Hun går ned 
i hullet. 
Hun tager 
den lille abe. 
Den ryster
og er bange. 

Siv sætter aben. 

“Så lille abe. 
Løb hjem til mor.”

Men aben løber ikke. 
Den sidder stille. 

Siv tager aben op. 
Den har et sår 
på benet. 

Aben har slået sig. 
Den kan ikke gå. 

“Din mor 
er her ikke. 
Så tager jeg 
dig med hjem.”
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Siv tager stigen. 
Så tager hun aben 
og går. 

Vic flyver med. 
De går forbi palmen. 
Siv ser på aben. 

“Du må være sulten. 
Du skal have 
en banan.”

Siv sætter sig. 
Hun giver aben 
en banan.
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Siv tager stigen. 
Så tager hun aben 
og går. 

Vic flyver med. 
De går forbi palmen. 
Siv ser på aben. 

“Du må være sulten. 
Du skal have 
en banan.”

Siv sætter sig. 
Hun giver aben 
en banan.

Aben spiser sin banan. 
Den er meget sulten. 
Siv giver 
aben en mere. 

Så går de hjem 
til hulen. 
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Siv tager klasen.
Hun lægger 
den på stigen. 
Så slæber hun
den efter sig. 

Hun vil lave 
en fin middag. 
Ris med banan.


