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Siv er på en ø. 
Hun vil lære 
den at kende. 

“Vic,” råber Siv. “Kom.” 

Siv hører en lyd. 
Så ser hun Vic. 
Han sidder 
i et træ. 

“Vi skal gå nu. 
Kom,” siger Siv. 
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Siv er på en ø. 
Hun vil lære 
den at kende. 

“Vic,” råber Siv. “Kom.” 

Siv hører en lyd. 
Så ser hun Vic. 
Han sidder 
i et træ. 

“Vi skal gå nu. 
Kom,” siger Siv. 

Vic sætter 
sig hos Siv. 
Så går de 
rundt på øen. 

Der er ingen huse. 
Der er ingen butik. 
Øen er øde.
Hun må 
selv finde mad. 
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Siv går 
i lang tid. 
Så ser hun noget. 
Det ligner et skib. 

Siv løber. 
Måske er 
der nogen her. 
Men nej. 
Skibet er tomt. 
Siv ser 
ind i skibet. 
Der er hul 
i bunden. 
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Siv går 
i lang tid. 
Så ser hun noget. 
Det ligner et skib. 

Siv løber. 
Måske er 
der nogen her. 
Men nej. 
Skibet er tomt. 
Siv ser 
ind i skibet. 
Der er hul 
i bunden. 

Siv får øje 
på en kasse. 
Den er stor. 

“Se, Vic. 
Måske er her mad.” 

Siv vil åbne kassen. 
Men den er låst. 

“Øv,” siger Siv. 
“Jeg kan 
ikke åbne den.” 
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Så ser hun 
en økse. 

“Åh, en økse. 
Den er god 
at have.” 

Siv tager øksen. 
Så slår 
hun på låsen. 
Til sidst 
går den op. 
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Så ser hun 
en økse. 

“Åh, en økse. 
Den er god 
at have.” 

Siv tager øksen. 
Så slår 
hun på låsen. 
Til sidst 
går den op. 

Siv løfter låget. 

Kassen er 
fuld af penge. 
Der er sedler. 
Der er sølv 
og guld. 
Men der er 
ingen mad. 

“Øv, kun penge. 
Ingen mad. 
Hvad skal jeg 
med penge her?” 
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Siv lukker kassen. 
Så ser hun en lem. 
Hun løfter den. 

“Åh, en kælder,” 
siger Siv. 
“Her står sække 
og kasser. 
Måske er her mad.” 

Siv vil gå ned. 
Men Vic laver lyde. 
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Siv lukker kassen. 
Så ser hun en lem. 
Hun løfter den. 

“Åh, en kælder,” 
siger Siv. 
“Her står sække 
og kasser. 
Måske er her mad.” 

Siv vil gå ned. 
Men Vic laver lyde. 

“Hej, hej,” råber Vic. 

Siv ser på Vic. 
Han er urolig. 

“Hvad er der?” 
siger Siv. 

Siv følger Vics blik. 
Så ser hun 
en slange. 
Den er stor 
og tyk. 
Den ligger på 
den ene sæk. 

“Åh, Vic. 
Du har 
reddet mit liv. 
Tak,” siger Siv. 
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Siv ser på 
den tykke slange. 
Den sover. 
Måske kan 
hun dræbe den. 

Siv tager øksen. 
Hun lister 
ned ad stigen. 
Hun sveder 
og er bange. 
Men hun vil 
have mad. 
Måske er der
mad i sækken. 
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Siv ser på 
den tykke slange. 
Den sover. 
Måske kan 
hun dræbe den. 

Siv tager øksen. 
Hun lister 
ned ad stigen. 
Hun sveder 
og er bange. 
Men hun vil 
have mad. 
Måske er der
mad i sækken. 

“Bang,” siger det. 

Et hug!

“Den er død,”
råber Siv. 

Vic flyver 
hen til Siv. 
Nu er han rolig. 
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Siv åbner sækken. 
Hun ser 
ned i den. 
Den er 
fuld af ris. 

“Jubi. 
Masser af ris,” 
råber Siv. 
Så ser hun
i en kasse. 
Der står en flaske. 
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Siv åbner sækken. 
Hun ser 
ned i den. 
Den er 
fuld af ris. 

“Jubi. 
Masser af ris,” 
råber Siv. 
Så ser hun
i en kasse. 
Der står en flaske. 

Rom står der. 
Men Siv 
kan ikke læse. 
Hun skruer låget af. 
Hun tager en tår. 

“Uha. Det er stærkt,” 
siger Siv. 
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Siv ser i
den anden sæk. 
Her er mel. 
Så kan hun 
bage brød. 

Siv tager en kasse. 
Hun lægger 
blade i. 
Så hælder hun 
ris op. 
Hun hælder 
også mel op. 
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Siv ser i
den anden sæk. 
Her er mel. 
Så kan hun 
bage brød. 

Siv tager en kasse. 
Hun lægger 
blade i. 
Så hælder hun 
ris op. 
Hun hælder 
også mel op. 

Siv ser på
den døde slange. 
Måske kan 
hun spise den. 

Siv tager øksen. 
Hun hugger kød af. 
Det kan blive 
en god middag. 
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Siv rejser sig.
Hun går 
hjem til hulen. 

Hun vil lave 
ris med kød. 
Kød fra 
den tykke slange. 


