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Det er morgen.
Siv er lige vågnet.
Hun har hørt
en lyd. 

Siv ligger helt stille.
Står der nogen
ved døren?

Hun hører trin.
Hun hører også
en stemme.
Men øen er øde.
Der er kun 
Robin og Siv. 
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.

Det er morgen.
Siv er lige vågnet.
Hun har hørt
en lyd. 

Siv ligger helt stille.
Står der nogen
ved døren?

Hun hører trin.
Hun hører også
en stemme.
Men øen er øde.
Der er kun 
Robin og Siv. 

Så banker det 
på døren.

»Hallo, er her nogen?«
lyder en stemme.

Siv bliver glad.
Det er hendes sprog.
Nogen taler dansk. 
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Siv har været 
alene længe.
Hun har mødt Robin.
Men han taler 
ikke dansk. 

Siv savner nogen
at tale med.
Hun løber hen
til døren.
Så åbner hun den.

Der står to mænd. 
De ser rare ud. 

»Vi kommer
for at hente dig.
Jeg hedder Hans.
Min ven hedder Emil.
Er du alene?«
siger Hans.
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.

Siv har været 
alene længe.
Hun har mødt Robin.
Men han taler 
ikke dansk. 

Siv savner nogen
at tale med.
Hun løber hen
til døren.
Så åbner hun den.

Der står to mænd. 
De ser rare ud. 

»Vi kommer
for at hente dig.
Jeg hedder Hans.
Min ven hedder Emil.
Er du alene?«
siger Hans.

»Nej,« siger Siv.

Hun peger på Robin.
Han er ved
at vågne.

»Er det din far?«
siger de.

Siv griner.

»Kom ind.
Så skal I høre,«
siger Siv.
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Siv sætter sig.
De to mænd lytter.

»Jeg kom alene
til øen.
Men så mødte
jeg Robin,«
siger Siv. 

Siv taler længe.
Hun taler om hulen.
Hun taler om 
Peter og Vic.
Hun taler også
om skibet. 
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Siv sætter sig.
De to mænd lytter.

»Jeg kom alene
til øen.
Men så mødte
jeg Robin,«
siger Siv. 

Siv taler længe.
Hun taler om hulen.
Hun taler om 
Peter og Vic.
Hun taler også
om skibet. 

»Men hvem er I?«
siger Siv.

»Nogen så jeres raket.
De sendte bud
efter os.
Vi var tæt på øen.
Så sejlede vi ind her,«
siger Hans. 
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Siv er glad.
Hans og Emil
har et skib.
Hun kan komme
hjem nu.

Siv ser på Robin.
Nu er han vågnet.
Han går hen
til de to mænd.
Så smiler han.
Han ved,
de vil hjælpe. 
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.

Siv er glad.
Hans og Emil
har et skib.
Hun kan komme
hjem nu.

Siv ser på Robin.
Nu er han vågnet.
Han går hen
til de to mænd.
Så smiler han.
Han ved,
de vil hjælpe. 

Robin taler med dem.
De kan godt tale
Robins sprog. 
Det er Siv glad for. 

De voksne taler længe.
Så ser de på Siv.

»Vi sejler i dag. 
Saml det,
du vil have med. 
Så kommer du hjem.«
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Siv ser sig om
i hytten.
Hvad skal hun
tage med?
Skindet fra pumaen.
Ja, det tager hun.
Det skal være 
et minde.

Så går hun ud.
Hun finder
Peter og Vic.
Skal de med?

Siv tænker længe.
Men nej.
De skal leve frit.
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Siv ser sig om
i hytten.
Hvad skal hun
tage med?
Skindet fra pumaen.
Ja, det tager hun.
Det skal være 
et minde.

Så går hun ud.
Hun finder
Peter og Vic.
Skal de med?

Siv tænker længe.
Men nej.
De skal leve frit.

Vic er en fugl.
Han skal leve
i det fri.

Peter er en abe.
Han skal ikke 
i bur.

Siv er ked af det.
Hun vil savne
de to dyr.
De har været
hendes venner.
Men det er 
bedst sådan. 
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Robin pakker nogle ting.
Han lukker
sine høns ud. 
Siv tager skindet.

Så går alle fire.
De går ned
til Robins skib.
Her henter de
nogle ting. 

Så ser de
det nye skib.
Det ligger tæt på. 

Peter og Vic
er fulgt med.
Nu skal Siv
sige farvel.
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Robin pakker nogle ting.
Han lukker
sine høns ud. 
Siv tager skindet.

Så går alle fire.
De går ned
til Robins skib.
Her henter de
nogle ting. 

Så ser de
det nye skib.
Det ligger tæt på. 

Peter og Vic
er fulgt med.
Nu skal Siv
sige farvel.

Hun giver Peter
et stort knus.

»Farvel, Peter.
Min gode ven,«
siger Siv.

Så ser Siv 
på Vic.
Han flyver
ned til Siv.

»Farvel, Vic.«

Siv er 
ked af det.
Hun græder.
Det er svært
at sige farvel.
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Siv går
op på skibet.
Lidt efter sejler det.

Siv vinker
til Peter og Vic.

»Hej, hej,«
råber Siv. 

»Hej, hej,«
siger Vic. 

Han var 
hendes første ven.
Han er det sidste,
hun ser. 

Siv ser på øen.
Den bliver mindre
og mindre.
Til sidst er den væk. 



Side 15.
.

Siv går
op på skibet.
Lidt efter sejler det.

Siv vinker
til Peter og Vic.

»Hej, hej,«
råber Siv. 

»Hej, hej,«
siger Vic. 

Han var 
hendes første ven.
Han er det sidste,
hun ser. 

Siv ser på øen.
Den bliver mindre
og mindre.
Til sidst er den væk. 

Så går hun 
ind til Robin. 
Han smiler.

»Home,« siger Robin.

»Det betyder hjem,«
siger Hans. 

Siv nikker.
Det ved hun godt. 
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Siv sejler længe.
Så kommer hun
til Robins land.

Robin siger farvel.
Han giver Siv 
et knus.
Så går han
i land.

Siv vinker til ham.
Hun græder igen.
Men hun er 
også glad.
I morgen
kommer hun hjem.
Så skal hun 
se sin mor.


