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Tora møder 
en røver.

SPECIAL-PÆDAGOGISK FORLAG.
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Tora sidder
på en sten.
Hun har fundet
en knogle.
Den er 
fra et får. 

Tora ser på den.
Den ligner et rør.
Måske kan hun lave
en fløjte. 

Tora tager en kniv.
Hun skærer 
i fårets knogle.
Så laver hun
små huller. 
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Tora sidder
på en sten.
Hun har fundet
en knogle.
Den er 
fra et får. 

Tora ser på den.
Den ligner et rør.
Måske kan hun lave
en fløjte. 

Tora tager en kniv.
Hun skærer 
i fårets knogle.
Så laver hun
små huller. 

Hun sidder længe.
Så er den færdig.

Tora tager sin fløjte
til munden.
Så puster hun.
Men der kommer 
ingen lyd.
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Tora puster mange gange.

»Piv,« lyder det.

Det er 
en høj lyd.
Det lyder ikke godt.

Men Tora øver sig.
Lidt efter kommer 
en fin lyd.
Det lyder 
som en fugl. 

Nu vil Tora
lytte til fugle.
Så vil hun fløjte
som dem.
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.

Tora puster mange gange.

»Piv,« lyder det.

Det er 
en høj lyd.
Det lyder ikke godt.

Men Tora øver sig.
Lidt efter kommer 
en fin lyd.
Det lyder 
som en fugl. 

Nu vil Tora
lytte til fugle.
Så vil hun fløjte
som dem.

Tora lytter.
Hun kan høre fugle
i skoven.
Hun går efter lyden.
Snart er hun
langt inde i skoven.

Tora skal lige til
at spille. 
Så hører hun
en lyd.
Den er tæt på.
Mon det er 
et dyr?
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Tora sætter sin fløjte
i bæltet.
Så tager hun kniven.

En mand råber
bag hende:

»Stop eller jeg
dræber dig.«

Tora vender sig om.
En mand kommer frem.
Han løfter sit sværd.

»Smid den kniv,«
råber han.



Side 7.
.

Tora sætter sin fløjte
i bæltet.
Så tager hun kniven.

En mand råber
bag hende:

»Stop eller jeg
dræber dig.«

Tora vender sig om.
En mand kommer frem.
Han løfter sit sværd.

»Smid den kniv,«
råber han.

Tora smider kniven.
Så ser hun 
på ham. 

Han har 
en vissen arm.
Den hænger 
ned langs siden.

På kinden har  
han et ar.
Det er langt
og dybt. 
Han ser syg
og svag ud.
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»Giv mig dit smykke,«
råber manden.

Tora tager sig
til halsen.
Hun har et smykke.
Det er Thors hammer.
Det er lavet 
af sølv. 

Tora har fået det
af far.



Side 9.
.

»Giv mig dit smykke,«
råber manden.

Tora tager sig
til halsen.
Hun har et smykke.
Det er Thors hammer.
Det er lavet 
af sølv. 

Tora har fået det
af far.

»Kom så. 
Vær lidt hurtig,«
siger manden.

Han truer 
med sit sværd.
Det er tæt på
Toras hals.

Tora tager 
sit smykke af.
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»Tøm dine lommer,«
siger manden.

Tora har nogle mønter.
Hun har også
noget guld. 
Hun rækker ham
det hele.
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.

»Tøm dine lommer,«
siger manden.

Tora har nogle mønter.
Hun har også
noget guld. 
Hun rækker ham
det hele.

Nu må manden 
lægge sit sværd.
Han kan kun bruge
én hånd.

Manden går frem
mod Tora.
Nu kan hun se,
han halter. 

Måske røver han
kun børn.
Han kan ikke klare
en voksen.

Så får Tora en ide. 
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Tora griber ud
efter hans sværd.
Så giver hun ham
et skub. 

Manden har dårlig fod.
Han falder
og slår sig.

Tora  tager sin kniv
og sit smykke.
Hun tager sit guld
og sine mønter.
Så løber hun.
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Tora griber ud
efter hans sværd.
Så giver hun ham
et skub. 

Manden har dårlig fod.
Han falder
og slår sig.

Tora  tager sin kniv
og sit smykke.
Hun tager sit guld
og sine mønter.
Så løber hun.

Manden råber.
Han råber grimme ord.
Men Tora 
hører ikke efter.
Hun vil væk
i en fart. 

Tora løber.
Så vender hun 
sig om.

Manden prøver 
at rejse sig.
Men det er svært
for ham. 
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Tora løber videre.
Så er hun
ude af skoven. 

Hun sætter sig
og puster ud.
Så tager hun
sit smykke på. 
Hun lægger mønter 
og guld i lommen. 
Kniven sætter hun
i bæltet.
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Tora løber videre.
Så er hun
ude af skoven. 

Hun sætter sig
og puster ud.
Så tager hun
sit smykke på. 
Hun lægger mønter 
og guld i lommen. 
Kniven sætter hun
i bæltet.

Tora lægger hånden
på sit smykke.

Godt manden ikke
fik det.
For det har 
Thors kraft. 
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Tora rejser sig
og går hjem.
Foran huset ser hun Ulf.
Han har et spyd  
i hånden.

»Jeg mødte en røver
i skoven.
Han ville stjæle mine ting,«
siger Tora. 

Nu bliver Ulf vred.
Ingen skal stjæle
fra hans datter.

»Jeg skal på jagt.
Så finder jeg ham,«
siger Ulf.

Nu er Tora glad.
Ulf skal nok fange
den røver. 


