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Det er nat. 
Alt er mørkt.
Men Siv er vågnet.
Hun har hørt
en lyd.

Siv sætter sig op.
Døren er åben.
Hun kan se ud.
Der er
en skygge.

Siv vil vække Robin.
Men han er 
der ikke.
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Det er nat. 
Alt er mørkt.
Men Siv er vågnet.
Hun har hørt
en lyd.

Siv sætter sig op.
Døren er åben.
Hun kan se ud.
Der er
en skygge.

Siv vil vække Robin.
Men han er 
der ikke.

Nu bliver hun bange.
Hun er alene.
Der er nogen
ude i skoven.

Siv står op.
Hun lister hen
til døren.

Nu kan hun se
et gevær.
Det peger 
lige mod hende.
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»Hjælp,« råber Siv.

Så løber hun
hen i sengen.
Nogen kommer ind.
Siv kan se,
det er Robin.
Han har et gevær
i hånden. 

Men han sigter ikke
på Siv.
Han tager sit gevær
på ryggen. 



Side 5.
.

»Hjælp,« råber Siv.

Så løber hun
hen i sengen.
Nogen kommer ind.
Siv kan se,
det er Robin.
Han har et gevær
i hånden. 

Men han sigter ikke
på Siv.
Han tager sit gevær
på ryggen. 

»Come here,«
siger Robin.

Han vinker Siv
hen til sig.

Siv kan godt
forstå Robin.
Hun går 
hen til ham.

Så går Robin ud.
Siv følger efter.
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Robin peger
på et bjerg.
Det ligger langt væk.

Siv har set det
mange gange.
Men hun har
aldrig været der.

Det er 
et højt bjerg.
Der er mange huler.
Måske bor der
en farlig bjørn.

Siv ser på 
Robins gevær.
Det er ladt.
Måske vil han
på jagt.
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.

Robin peger
på et bjerg.
Det ligger langt væk.

Siv har set det
mange gange.
Men hun har
aldrig været der.

Det er 
et højt bjerg.
Der er mange huler.
Måske bor der
en farlig bjørn.

Siv ser på 
Robins gevær.
Det er ladt.
Måske vil han
på jagt.

»Vil du på jagt?«
siger Siv.

Så tager hun 
en pind.
Hun leger,
at hun skyder.

Robin nikker.
Så går han.
Siv ser efter ham.
Hun vil gerne med.
Men hun er
også bange.
Tænk, hvis hun
møder en bjørn. 
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Lidt efter
står Robin stille.
Han vender sig om.
Så kalder han
på Siv.

Robin går 
med store skridt.
Siv løber efter ham.
Det er svært
at følge med. 

De går langt ind
i skoven.
De går længe.
Så står solen op.
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Lidt efter
står Robin stille.
Han vender sig om.
Så kalder han
på Siv.

Robin går 
med store skridt.
Siv løber efter ham.
Det er svært
at følge med. 

De går langt ind
i skoven.
De går længe.
Så står solen op.

Nu er de tæt
på bjerget.
Robin går
med små skridt.
Han tager sit gevær
i hånden.

Siv går bag Robin.
Han har fået øje
på noget.
Det er en hjort.
Den står 
og æder græs.
Robin vil skyde den.
Han går væk
fra Siv. 



Side 10.
.

Side 11.
.

Siv står alene.
Så hører hun
en lyd.
Den kommer 
fra en hule. 

Siv står stille.
Hun ser 
hen mod hulen.
Et dyr hvæser.
Er det mon
en bjørn?
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Siv står alene.
Så hører hun
en lyd.
Den kommer 
fra en hule. 

Siv står stille.
Hun ser 
hen mod hulen.
Et dyr hvæser.
Er det mon
en bjørn?

Dyret kommer frem
fra hulen.
Så løber det
hen mod Siv.
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Det er en puma.
Siv ved,
den er farlig. 

Hun vender sig om
og løber.

»Hjælp, en puma,«
råber Siv.

Hun hopper op
i et træ.
Men en puma
er dygtig.
Den kan klatre
i træer. 
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Det er en puma.
Siv ved,
den er farlig. 

Hun vender sig om
og løber.

»Hjælp, en puma,«
råber Siv.

Hun hopper op
i et træ.
Men en puma
er dygtig.
Den kan klatre
i træer. 

Pumaen får fat i
Sivs bluse.

Nu dør jeg,
tænker Siv.

»Bang,« lyder det. 

Pumaen giver slip
på Siv.
Den falder tungt ned.
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Siv ser sig om.
Hun får øje
på Robin.
Der kommer røg
fra hans gevær.
Han har skudt pumaen.

Robin løfter Siv ned.
Hendes bluse er
bidt over. 
Men hun bløder ikke.

»Are you okay?«
siger Robin.

»Okay,« siger Siv.
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Siv ser sig om.
Hun får øje
på Robin.
Der kommer røg
fra hans gevær.
Han har skudt pumaen.

Robin løfter Siv ned.
Hendes bluse er
bidt over. 
Men hun bløder ikke.

»Are you okay?«
siger Robin.

»Okay,« siger Siv.

Hun ser på pumaen.
Den er død. 
Den har tungen
ud af munden.
Hvide, skarpe tænder
lyser i solen.
De ville dræbe hende.

Siv ryster ved tanken.
Hun giver Robin
et stort knus.

»Tak, Robin,«
siger Siv.
»Du har reddet
mit liv.«

Robin kan ikke forstå
Sivs sprog.
Men han har
reddet hende.
Det ved han godt.  
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Robin tager 
en dolk frem.
Han flår skindet
af pumaen.

Så ser han
efter hjorten.
Men den er væk.
De får ingen kød
i dag.
Men et skind
er også godt.


