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Siv
og flyet.
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Det er middag.
Siv er sulten.
Hun ser 
i en skål.
Der er ingen ris.
Hun ser 
i en anden.
Der er ingen mel. 

Hun må 
ned til skibet.
Der er stadig
ris og mel.

Siv henter Robin.
Så går de.



Side 3.
.

Det er middag.
Siv er sulten.
Hun ser 
i en skål.
Der er ingen ris.
Hun ser 
i en anden.
Der er ingen mel. 

Hun må 
ned til skibet.
Der er stadig
ris og mel.

Siv henter Robin.
Så går de.

Peter vil med.
Han hopper
fra gren til gren.
Vic vil også med.
Han flyver
over dem alle.

Siv og Robin går længe.
Til sidst står de 
ved skibet.
De går ned
gennem en lem.
Nu står de
i bunden af skibet.
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Siv åbner to sække.
De er næsten tomme. 
Hun tager
det sidste mel.
Robin tager
den sidste ris.

»Empty,« siger Robin.

Siv taler ikke
Robins sprog.
Men hun ved,
hvad han mener.

»Tom,« siger Siv. 
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.

Siv åbner to sække.
De er næsten tomme. 
Hun tager
det sidste mel.
Robin tager
den sidste ris.

»Empty,« siger Robin.

Siv taler ikke
Robins sprog.
Men hun ved,
hvad han mener.

»Tom,« siger Siv. 

Det var det sidste.
Nu er skibet tomt.
Der er ikke
mere mad.

Siv er 
ked af det.
Skal de sulte?
Er der mad nok 
på øen?

Siv bærer melet op.
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Siv står alene
på dækket.
Hun venter på Robin.
Så hører hun noget.

Hun kender havets brusen.
Hun kender lyde
fra øens dyr.
Nu hører hun
en ny lyd.
Noget summer.

»Kom Robin,«
råber Siv.
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Siv står alene
på dækket.
Hun venter på Robin.
Så hører hun noget.

Hun kender havets brusen.
Hun kender lyde
fra øens dyr.
Nu hører hun
en ny lyd.
Noget summer.

»Kom Robin,«
råber Siv.

Robin kommer.
Han nikker.
Han kan også 
høre lyden. 
Den bliver højere. 

Siv ser op. 
Hun får øje
på et fly.
Det flyver
hen mod øen.
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Siv peger.

»Se, et fly,«
råber Siv. 

Hun vinker
op mod flyet.

»Hjælp,« råber Siv.

Men hun er langt væk.
Folk i flyet
ser hende ikke. 
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.

Siv peger.

»Se, et fly,«
råber Siv. 

Hun vinker
op mod flyet.

»Hjælp,« råber Siv.

Men hun er langt væk.
Folk i flyet
ser hende ikke. 

Robin får travlt.
Han løber ind
i en kahyt.
Her åbner han
en kasse.
Han smider ting
på gulvet.
Så tager han
noget op.
Det er rødt.

Siv synes,
det ligner en raket.
Han tager en mere.

Så løber han
ud på dækket.
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Robin sætter ild 
til det røde.
Så flyver det
op i luften. 

Siv ser,
det er et nødblus.
Hun har set 
det på film.
Man skyder 
en raket op.
Så daler den 
stille ned. 
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Robin sætter ild 
til det røde.
Så flyver det
op i luften. 

Siv ser,
det er et nødblus.
Hun har set 
det på film.
Man skyder 
en raket op.
Så daler den 
stille ned. 

Robin sender bud
efter hjælp.
En rød farve
viser sig.
Den er højt oppe
på himlen.
Mon folk i flyet
ser den?

Lyset brænder lidt.
Så går det ud.
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Robin tænder 
en ny raket.
Den flyver også
højt op. 

Flyet flyver over øen.
Det flyver rundt
flere gange.
Så flyver det væk.

Der er mange bjerge
på øen.
Flyet kan ikke 
lande her.
Men måske 
har de set lyset.
Måske sender de hjælp.
Det håber Siv. 
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Robin tænder 
en ny raket.
Den flyver også
højt op. 

Flyet flyver over øen.
Det flyver rundt
flere gange.
Så flyver det væk.

Der er mange bjerge
på øen.
Flyet kan ikke 
lande her.
Men måske 
har de set lyset.
Måske sender de hjælp.
Det håber Siv. 

Siv og Robin ser
efter flyet.
Til sidst er det væk. 

Så tager de
mel og ris.
De må hjem.
Det bliver snart mørkt.
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I hytten laver
Robin mad.
Så spiser de
og går i seng.

Men Siv 
kan ikke sove.
Hun tænker 
på sin mor. 
Har hun det godt?

Siv har været
væk længe.
Hun har boet
på en ø.
Hun har mødt Robin.
Men han taler ikke
Sivs sprog.
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I hytten laver
Robin mad.
Så spiser de
og går i seng.

Men Siv 
kan ikke sove.
Hun tænker 
på sin mor. 
Har hun det godt?

Siv har været
væk længe.
Hun har boet
på en ø.
Hun har mødt Robin.
Men han taler ikke
Sivs sprog.

Hun har også mødt
Vic og Peter.
Men det er dyr.
Fugle og aber
kan ikke tale.

Siv vil gerne
tale med nogen.
En øde ø 
kan være sjov.
Det kan være sjovt
en uge.
Men ikke mange uger. 
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Siv savner sin mor.
Hun vil gerne hjem.
Men kan hun
komme det?

Har folk i flyet 
set det røde blus.
Sender de hjælp?

Siv tænker længe
på flyet.
Hun håber, 
hun snart kommer hjem.


