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Siv er alene
på en ø.

Her bor ikke nogen.
Kun dyr, tænker Siv.
Det var godt,
jeg mødte Vic.

“Kom, Vic,” råber Siv.

Vic flyver efter hende.

“Jeg kan ikke
finde et hus.
Hvor skal jeg bo?”
siger Siv.
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Siv er alene
på en ø.

Her bor ikke nogen.
Kun dyr, tænker Siv.
Det var godt,
jeg mødte Vic.

“Kom, Vic,” råber Siv.

Vic flyver efter hende.

“Jeg kan ikke
finde et hus.
Hvor skal jeg bo?”
siger Siv.

Vic flyver
hen til en klippe.
Siv følger efter.
Hun ser et hul.
Så kigger hun ind.

Det er
en stor hule.
Den er mørk
og kold.
Men Siv kan godt
bo her.
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Siv laver et bål.
Lidt efter
er hulen varm.
Siv går ud.
Hun ser efter Vic.
Han sidder
i en busk.

“Nu vil jeg
lave en seng.”
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.

Siv laver et bål.
Lidt efter
er hulen varm.
Siv går ud.
Hun ser efter Vic.
Han sidder
i en busk.

“Nu vil jeg
lave en seng.”

Siv går rundt
i skoven.
Hun vil finde
noget blødt.

Siv finder mos.
Hun tager lidt.

“Se, Vic.
Min nye pude,”
griner Siv.

Hun lægger
mos i hulen.
Til sidst har hun
en seng.
Den er blød
og varm.
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“Jeg må have
noget mad.
Jeg er sulten.
Bær er ikke nok,”
siger Siv.
“Men hvor er
der mad?”

Siv går ned 
til vandet. 
Måske kan 
hun fange fisk. 
Men hun har 
ikke et net. 
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“Jeg må have
noget mad.
Jeg er sulten.
Bær er ikke nok,”
siger Siv.
“Men hvor er
der mad?”

Siv går ned 
til vandet. 
Måske kan 
hun fange fisk. 
Men hun har 
ikke et net. 

Siv går ind 
i skoven. 
Hun finder nogle blade. 
De er lange 
og tynde. 
Hun vil flette dem. 
Så har hun 
et net. 

Siv sidder længe. 
Så er nettet klar. 
Nu skal der bare 
stang på. 



Side 8.
.

Side 9.
.

Siv finder 
en lang gren. 
Hun sætter den på. 

“Kom, Vic. 
Vi skal fange fisk,” 
råber Siv. 
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Siv finder 
en lang gren. 
Hun sætter den på. 

“Kom, Vic. 
Vi skal fange fisk,” 
råber Siv. 

Hun løber 
ned til vandet. 
Vic flyver med. 

Siv går 
ud i vandet. 
Hun kan 
se nogle fisk. 

Siv står 
længe i vandet. 
Det er svært 
at fange dem. 
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Til sidst fanger
Siv en fisk. 
Den er lille. 
Men stor nok 
til et måltid. 

Siv går ind 
i hulen. 
Hun varmer fisken. 
Så spiser hun. 
Det smager godt. 
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Til sidst fanger
Siv en fisk. 
Den er lille. 
Men stor nok 
til et måltid. 

Siv går ind 
i hulen. 
Hun varmer fisken. 
Så spiser hun. 
Det smager godt. 

Siv sætter sig 
foran hulen. 
Hun ser ud 
over havet. 
Hun tænker 
på sin mor. 

Siv savner hende. 
Så mærker hun 
noget på kinden. 
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Siv ser op. 
Det er Vics vinge. 

Vic har sat 
sig hos Siv. 
Han vil trøste hende. 
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Siv ser op. 
Det er Vics vinge. 

Vic har sat 
sig hos Siv. 
Han vil trøste hende. 

“Du er en god ven. 
Søde, Vic,” siger Siv. 

Hun løfter armen. 
Vic sætter sig 
på den. 

“Kan du sige, Vic?” 
siger Siv. 
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“Hej, hej,” siger Vic. 

“Ja, ja, Vic. 
Du lærer 
det nok snart.” 

“Vic,” siger han. 

Siv hopper op. 
Hun er glad. 
Hun kan lære 
Vic at tale. 
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“Hej, hej,” siger Vic. 

“Ja, ja, Vic. 
Du lærer 
det nok snart.” 

“Vic,” siger han. 

Siv hopper op. 
Hun er glad. 
Hun kan lære 
Vic at tale. 

“Dygtig, Vic,”
råber Siv. 

Vic flyver 
op i et træ. 
Han ser 
ned på Siv. 

“Vic, Vic,” siger han. 
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“Nu er jeg træt. 
Jeg vil sove,” 
siger Siv. 
“Vi ses igen 
i morgen. 
Sov godt.” 

“Vic,” siger Vic. 

Så flyver 
han væk. 


