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på øen.
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Siv er i en båd. 
Hun kan ikke 
finde hjem. 

Hun ser op 
på månen. 
Det er nat. 
Hun er træt 
og vil sove. 
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Siv er i en båd. 
Hun kan ikke 
finde hjem. 

Hun ser op 
på månen. 
Det er nat. 
Hun er træt 
og vil sove. 

Så ser hun noget. 
Det er langt væk. 
Siv ror. 
Hun ror 
i fuld fart. 
Hun vil se, 
hvad det er.

“Jubi,” råber Siv. 
“Det er en ø. 
Jeg kan sove der.”
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Siv ror 
ind til land. 
Så går hun
op på øen.

Siv kigger
efter huse.
Men hun kan 
ikke se nogen. 



Side 5.
.

Siv ror 
ind til land. 
Så går hun
op på øen.

Siv kigger
efter huse.
Men hun kan 
ikke se nogen. 

“Jeg må sove her. 
Godnat,” siger Siv.

Så lægger hun 
sig i sandet. 
Siv sover og sover. 
Hun sover til
den lyse morgen. 
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Næste morgen vågner hun. 
Hun hører en lyd. 
Det blæser. 
Vinden rusker 
i øens træer. 

Siv sætter sig op. 
Hun ser sig om. 

“Hvor er jeg?” 
siger Siv. 
“Åh, ja. 
Nu husker jeg det. 
Jeg er på øen.” 
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Næste morgen vågner hun. 
Hun hører en lyd. 
Det blæser. 
Vinden rusker 
i øens træer. 

Siv sætter sig op. 
Hun ser sig om. 

“Hvor er jeg?” 
siger Siv. 
“Åh, ja. 
Nu husker jeg det. 
Jeg er på øen.” 

Siv rejser sig. 
Hun vil hente 
noget mad. 
Hun er sulten. 

Siv løber 
ned mod havet. 
Hun vil hen 
til sin båd. 
Her har hun 
en pose mad. 

Men hvad er det? 
Båden er væk. 
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Siv ser 
ud på havet. 
Langt borte ser hun 
en prik. 
Det er båden. 
Den er blæst 
ud på havet. 

Siv er 
ked af det. 
Nu kan hun 
ikke komme hjem. 

Hun ser båden 
flyde væk.
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Siv ser 
ud på havet. 
Langt borte ser hun 
en prik. 
Det er båden. 
Den er blæst 
ud på havet. 

Siv er 
ked af det. 
Nu kan hun 
ikke komme hjem. 

Hun ser båden 
flyde væk.

Siv går 
rundt på øen. 
Hun ser træer. 
Hun ser en sø. 
Hun ser et bjerg. 
Men hun ser 
ingen huse. 

Åh, nej, tænker Siv. 
Måske er det 
en øde ø. 
Så er jeg 
helt alene.
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Men er hun det? 
Nej, for nogen kalder. 

“Hej, hej,” lyder det. 

Siv ser sig om. 
Hvem taler? 

“Hej,” siger Siv. 

Hun ser 
ind i skoven. 
Men hun kan
ikke se nogen. 

“Hej, hej,” 
lyder det igen. 
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Men er hun det? 
Nej, for nogen kalder. 

“Hej, hej,” lyder det. 

Siv ser sig om. 
Hvem taler? 

“Hej,” siger Siv. 

Hun ser 
ind i skoven. 
Men hun kan
ikke se nogen. 

“Hej, hej,” 
lyder det igen. 

Nu er lyden høj. 

“Jeg kan ikke 
se dig. 
Hvor er du?” 
råber Siv. 

Siv ser op. 
Hun får øje 
på noget rødt. 
Det er 
en stor fugl. 
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Fuglen spiser bær. 

Et rødt bær 
falder ned. 
Siv ser på det. 
Hun er meget sulten. 

Fuglen spiser det. 
Den er ikke død,
tænker Siv.
Så kan jeg 
også spise det.

Siv spiser 
det røde bær. 
Det er sødt. 
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Fuglen spiser bær. 

Et rødt bær 
falder ned. 
Siv ser på det. 
Hun er meget sulten. 

Fuglen spiser det. 
Den er ikke død,
tænker Siv.
Så kan jeg 
også spise det.

Siv spiser 
det røde bær. 
Det er sødt. 

Fuglen basker 
med sine vinger. 

Det er 
en flot fugl. 
Han skal 
hedde Vic,
tænker Siv. 
Han er min ven 
på øen.

“Kom, Vic. 
Kast bær ned,” 
råber Siv. 
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Vic flyver. 
Det regner ned 
med bær. 
Siv sætter sig 
under træet. 
Hun spiser løs. 

“Tak,” råber Siv. 

Vic flyver 
ned på jorden. 
Han ser på Siv. 

“Kan du sige Vic?” 
siger Siv. 

Men Vic siger 
ikke noget. 
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Vic flyver. 
Det regner ned 
med bær. 
Siv sætter sig 
under træet. 
Hun spiser løs. 

“Tak,” råber Siv. 

Vic flyver 
ned på jorden. 
Han ser på Siv. 

“Kan du sige Vic?” 
siger Siv. 

Men Vic siger 
ikke noget. 

“Nå, det er svært. 
Men så taler jeg 
dit sprog. 
Hej, hej,” siger Siv. 

“Hej, hej,” siger Vic. 

“Vi taler sammen,”
råber Siv glad. 
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“Skal vi være venner? 
Siger du “hej”, 
er vi venner.” 

“Hej, hej,” 
siger Vic. 

Siv har 
fået en ven. 


