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Det er aften.
Siv vil
gå en tur.

“Kom, Vic,”
råber hun.

“Kom, kom,”
siger Vic.

Siv tager Peter
i hånden.
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Det er aften.
Siv vil
gå en tur.

“Kom, Vic,”
råber hun.

“Kom, kom,”
siger Vic.

Siv tager Peter
i hånden.

Peter er en abe.
Han bor hos Siv.

“Du ligner
Peter Pedal.
Derfor hedder 
du Peter,” 
siger Siv.

Siv er glad
for Peter.
Han er
en god ven.
Hun er også
glad for Vic.
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“Kom, kom,”
siger Vic.

“Ja, kom.
Så går vi,”
siger Siv.

De går længe.
Så hører de
en lyd.
Siv står stille.
Hun lytter.
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.

“Kom, kom,”
siger Vic.

“Ja, kom.
Så går vi,”
siger Siv.

De går længe.
Så hører de
en lyd.
Siv står stille.
Hun lytter.

“Vent her,”
siger Siv til Peter.

Vic flyver 
op i et træ.

“Vent, vent,”
siger Vic højt.

“Shh,” siger Siv.

Siv går
efter lyden.
Så ser hun
et skib.
Hun ser 
også en mand.
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Siv bliver glad.
Hun vil
hen til ham.

“Vent, vent,”
siger Vic.

Siv venter.
Hun lytter til Vic.
Han har reddet
hendes liv før.

Siv står stille.
Så ser hun
et bur.
Det står i sandet.
Lyden kommer derfra.
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Siv bliver glad.
Hun vil
hen til ham.

“Vent, vent,”
siger Vic.

Siv venter.
Hun lytter til Vic.
Han har reddet
hendes liv før.

Siv står stille.
Så ser hun
et bur.
Det står i sandet.
Lyden kommer derfra.

Siv gemmer sig.
Så ser hun
en mand mere.
Han har et net.
I nettet sidder
en abe.

Manden tager aben.
Han åbner buret.
Så smider han
aben ind.
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Siv kan
kende aben.

“Åh, nej,”
siger Siv.
“De har
taget Peter.”

Den ene mand lytter. 

“Jeg hørte
nogen tale.”
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Siv kan
kende aben.

“Åh, nej,”
siger Siv.
“De har
taget Peter.”

Den ene mand lytter. 

“Jeg hørte
nogen tale.”

“Vrøvl.
Det er
en øde ø.
Her er ingen,”
siger den anden.

Siv ryster.
Hun er bange.
De må ikke
opdage hende.

Hun ser 
på de to mænd.
Den ene har
et stort ar.
Den anden har
klap for øjet.
De ser onde ud.
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Siv går
hen til buret.
Hun gemmer sig
bag en sten.

Nu kan hun
se Peter.
Han hyler.
Det gør 
de andre aber også.

Der er mange
aber i buret.
De sidder tæt.
De kan ikke
røre sig.
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Siv går
hen til buret.
Hun gemmer sig
bag en sten.

Nu kan hun
se Peter.
Han hyler.
Det gør 
de andre aber også.

Der er mange
aber i buret.
De sidder tæt.
De kan ikke
røre sig.

Siv synes,
det er synd.
Hun vil 
hjælpe dem.

De to mænd
sidder i sandet.

“Godt gået,”
siger den ene.
“Nu er buret fuldt.”
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“Ja, og i morgen
sejler vi.
Vi får
mange penge.
Hæ – hæ.
Lad os dele
en flaske rom.”

De to mænd skåler.
De får meget rom.
De bliver fulde.

Til sidst sover de.
Siv kan høre
dem snorke.

“Så er det nu,”
siger Siv.
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“Ja, og i morgen
sejler vi.
Vi får
mange penge.
Hæ – hæ.
Lad os dele
en flaske rom.”

De to mænd skåler.
De får meget rom.
De bliver fulde.

Til sidst sover de.
Siv kan høre
dem snorke.

“Så er det nu,”
siger Siv.

Hun lister
hen til buret.
Så åbner hun det.
Alle aber løber ud.

Siv løber også.

“Kom, Peter,”
råber Siv.
“Vi må væk
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Siv løber hjem
til hulen.
Hun går i seng.
Det gør
Peter også.

Lidt efter
sover Peter.
Men Siv sover ikke.

Hun tænker på
de onde mænd.
De fanger aber.
Hvad skal de
med aberne?
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Siv løber hjem
til hulen.
Hun går i seng.
Det gør
Peter også.

Lidt efter
sover Peter.
Men Siv sover ikke.

Hun tænker på
de onde mænd.
De fanger aber.
Hvad skal de
med aberne?

Siv ligger i hulen
hele natten.
Næste dag
står hun op.

Hun ser et skib.
Det sejler væk.
Måske er det
de to mænd.
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Siv går hen
til buret.
Skibet er væk.
De to mænd
er væk.
Men buret er der.
Det er tomt.

Siv ser
ud over havet.
Nu er hun 
alene igen.


