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Tora 
og bjørnen.
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Det er nat.
Tora hører en lyd.
Hun står op
og løber ud.

Foran gården
står en ræv.
Den har en høne
i gabet.
Hønen basker 
med sine vinger.

Tora vil fange ræven.
Hun tager fars spyd.
Så løber hun 
efter den.
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Det er nat.
Tora hører en lyd.
Hun står op
og løber ud.

Foran gården
står en ræv.
Den har en høne
i gabet.
Hønen basker 
med sine vinger.

Tora vil fange ræven.
Hun tager fars spyd.
Så løber hun 
efter den.

Men ræven er hurtig.
Den løber 
hen mod skoven.
Tora følger efter.
Hun løber
mellem nogle træer.
Her er mørkt.

Tora kaster spydet
efter ræven.  
Men hun rammer ikke.
Ræven løber ned
i en hule.
Så er den væk.
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»Øv,« siger Tora.

Nu får hun 
ingen pels.
Så må hun 
hjem igen.

Men skoven er mørk.
Hun er løbet langt.
Hvor er hun?

Tora går lidt
den ene vej.
Så går hun
den anden vej.
Men hun kan ikke
kende skoven.

Tora sætter sig.
Hun venter,
til solen står op.
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Efter en time
er det lyst.
Tora rejser sig.
Hun  tager spydet.
Så går hun.

Hun går længe.
Men hun kommer
ikke hjem.
Hun kommer
dybere ind i skoven.

Nu ser Tora nogle bær.
De er røde.
Tora er sulten.
Hun spiser nogle.
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Efter en time
er det lyst.
Tora rejser sig.
Hun  tager spydet.
Så går hun.

Hun går længe.
Men hun kommer
ikke hjem.
Hun kommer
dybere ind i skoven.

Nu ser Tora nogle bær.
De er røde.
Tora er sulten.
Hun spiser nogle.

»Brrr,« lyder det
bag hende.

Tora vender sig om.
Hun ser 
et stort gab.
Skarpe tænder
lyser i solen.
Så lyder der
et kæmpe brøl. 
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Det er en bjørn.
Den står
på sine bagben.
Dens klør er skarpe.

Tora løber 
op i et træ.
Hun vender spydet
mod den.
Den brøler højt.
Dens kløer rammer
Toras lår.

»Av,« hyler Tora.
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Det er en bjørn.
Den står
på sine bagben.
Dens klør er skarpe.

Tora løber 
op i et træ.
Hun vender spydet
mod den.
Den brøler højt.
Dens kløer rammer
Toras lår.

»Av,« hyler Tora.

De skarpe kløer river
hendes lår.
Tora støder spydet
mod dens pande.

Nu brøler bjørnen
endnu højere.
Den er hidsig
og løber rundt.
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Tora må væk.
Hun hopper ned
fra træet.
Det gør ondt
i låret.
Men hun 
kan godt løbe.

Tora løber videre
ind i skoven.
Den store bjørn
løber efter hende.
Nu er den tæt på.
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Tora må væk.
Hun hopper ned
fra træet.
Det gør ondt
i låret.
Men hun 
kan godt løbe.

Tora løber videre
ind i skoven.
Den store bjørn
løber efter hende.
Nu er den tæt på.

»Jeg dør,«
tænker Tora.

Hun vender sig om.
Dens øjne lyner.

»Hjælp,« råber Tora.
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Gabet er tæt
på hendes arm.
Nu bider den.

Men hvad er det?
Den store bjørn
falder om.
Tora ser en pil.
Så ser hun 
en mere.
Nogen har ramt den.
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Gabet er tæt
på hendes arm.
Nu bider den.

Men hvad er det?
Den store bjørn
falder om.
Tora ser en pil.
Så ser hun 
en mere.
Nogen har ramt den.

Tora ser sig om.
Så ser hun 
sin far, Ulf.
Han står 
med bue og pil.
Bag ham står
Ragnar den Rappe.
Der er også
andre mænd.
Nogle har økser med.
Andre har spyd med. 

»Hvad laver du her?«
brøler Ulf.
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Ulf løfter Tora op.
Han ser
på hendes lår.
Han ser også
på hendes arm.
Tora bløder.
Det gør meget ondt.

Ulfs mænd
bærer bjørnen.
Ulf bærer Tora.
Så går de
ind til byen.

Ulfs mænd flår
skindet af.
Så skærer de
kødet ud.
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Ulf løfter Tora op.
Han ser
på hendes lår.
Han ser også
på hendes arm.
Tora bløder.
Det gør meget ondt.

Ulfs mænd
bærer bjørnen.
Ulf bærer Tora.
Så går de
ind til byen.

Ulfs mænd flår
skindet af.
Så skærer de
kødet ud.

Toras mor henter Tora.
Hun renser hendes sår.
Så binder hun
skind om. 

Lidt efter kommer Ulf.
Han har noget
til Tora.
Det er tænder
fra bjørnen. 
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Tora får tre tænder.
Hun laver et smykke.
Det hænger hun
om halsen.
Så vil hun altid
huske kampen.

»Det var en god jagt,«
siger Ulf.

Tora er stolt.
Hun ville fange
en ræv.
Men de fik
en bjørn. 
Så har de kød
til mange dage.
De får også
en flot pels. 
Måske får Tora
et stykke af den. 




