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Det er nat.
Siv sover
i sin hule. 

Hun sover godt.
Peter ligger
hos hende. 

Uden for hulen
blæser det.
Det regner også.
Men Siv
mærker ikke noget.
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Det er nat.
Siv sover
i sin hule. 

Hun sover godt.
Peter ligger
hos hende. 

Uden for hulen
blæser det.
Det regner også.
Men Siv
mærker ikke noget.

Siv sover
i mange timer.
Så vågner hun.
Hun hører et skrig.

Siv ser sig om.
Det er mørkt.
Det er svært
at se noget.

Men hun kan
mærke noget.
Hun er helt våd. 
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Siv hører 
et skrig mere.
Det er Peter.
Han sidder og ryster.

Siv rejser sig.
Hun kigger ud. 
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Siv hører 
et skrig mere.
Det er Peter.
Han sidder og ryster.

Siv rejser sig.
Hun kigger ud. 

Det er uvejr.
Det blæser hårdt.
Havet stiger.
Der er store bølger.

Vandet løber
ind i hulen.
Det når Sivs knæ.
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Siv ser på Peter.

»Vi kan ikke
blive her.
Havet stiger.
Vinden er hård. 
Der kommer mere vand. 
Vi må væk,«
siger Siv.
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Siv ser på Peter.

»Vi kan ikke
blive her.
Havet stiger.
Vinden er hård. 
Der kommer mere vand. 
Vi må væk,«
siger Siv.

Hun går ud
af hulen.
Peter løber efter hende.

»Pas på,« siger Vic.
»Pas på.«

Han flyver ned
fra en gren.
Så sætter han sig 
hos Siv. 
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»Det var godt,
du skreg, Peter.
Du er klog,«
siger Siv.
»Dyr ved,
når der er fare.«

Siv går
ind i skoven.
Det blæser,
og Siv fryser.
Hun ryster af kulde.
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»Det var godt,
du skreg, Peter.
Du er klog,«
siger Siv.
»Dyr ved,
når der er fare.«

Siv går
ind i skoven.
Det blæser,
og Siv fryser.
Hun ryster af kulde.

Hvor kan hun
få varme?

Siv går og går.
Det er mørkt.
Hun kan ikke
finde vej.
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Siv kan ikke
se jorden.
Hun falder over
noget hårdt.

»Av,« råber Siv.

Hun slår sig.
Men hvad er det?
Det ligner en nød.
Ja, det er
en kokos-nød.

Så er her mad.
Kan hun finde
en hule her?
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Siv kan ikke
se jorden.
Hun falder over
noget hårdt.

»Av,« råber Siv.

Hun slår sig.
Men hvad er det?
Det ligner en nød.
Ja, det er
en kokos-nød.

Så er her mad.
Kan hun finde
en hule her?

Siv leder og leder.
Hun leder
til den lyse morgen.
Men der er
ingen huler.

»Hvor skal vi bo?«
siger Siv. 

»Se,« siger Vic.
»Se.«
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Han flyver højt op
i luften.
Siv løber efter Vic.
Hvad har han fundet?

Siv løber 
dybt ind i skoven.
Her ser hun
en hytte. 
Mon der bor nogen?
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Han flyver højt op
i luften.
Siv løber efter Vic.
Hvad har han fundet?

Siv løber 
dybt ind i skoven.
Her ser hun
en hytte. 
Mon der bor nogen?

Siv går hen
til hytten.
Den er gammel.

Hun kigger ind.
Den er tom.
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Siv tager i døren.
Den er åben.

Hun ser sig om.
Kan hun bo her?
Eller bor her nogen?
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Siv tager i døren.
Den er åben.

Hun ser sig om.
Kan hun bo her?
Eller bor her nogen?

Siv lister rundt.
Der er helt stille.
Så ser hun
en jakke.
Den ligger
i et hjørne.
Siv fryser.
Hun tager den på.

På en seng
ligger et tæppe.
Hun lægger sig
under det.
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Siv er træt.
Hun har gået længe.

Hun lukker øjnene.
Så sover hun.

Det har været
en hård nat.


