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Tora sidder ved bålet. 
Byens mænd er  
kommet hjem. 
De har været  
på togt.  
 
Kød bliver sendt rundt. 
Øl bliver hældt op. 
Nu skal der  
være fest.  
 
Tora ser på  
fars horn. 
Der er øl i. 
Hornet er smukt 
og glat. 
Hun vil også 
have et.  
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Tora sidder ved bålet. 
Byens mænd er  
kommet hjem. 
De har været  
på togt.  
 
Kød bliver sendt rundt. 
Øl bliver hældt op. 
Nu skal der  
være fest.  
 
Tora ser på  
fars horn. 
Der er øl i. 
Hornet er smukt 
og glat. 
Hun vil også 
have et.  
 

Tora går hen 
til Ulf. 
 
»Far må jeg  
få et horn?« 
 
Ulf svarer ikke. 
Han skåler og 
råber højt. 
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Tora hiver i hornet. 
 
»Jeg vil smage,« 
råber Tora.  
 
»N E J,« brøler Ulf. 
 
Han hiver hornet 
til sig. 
 
»Væk med dig.« 
 
Ulf slår ud 
med armen.  
Tora vælter 
og slår sig. 
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Tora hiver i hornet. 
 
»Jeg vil smage,« 
råber Tora.  
 
»N E J,« brøler Ulf. 
 
Han hiver hornet 
til sig. 
 
»Væk med dig.« 
 
Ulf slår ud 
med armen.  
Tora vælter 
og slår sig. 
 

Nu er hun sur. 
Ulf har et horn. 
Han har sværd 
og spyd. 
Han har hjelm 
og skjold. 
Han har det hele. 
Men Tora har 
ikke noget.  
Ikke engang et horn. 
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Tora rejser sig 
og løber væk. 
Hun støder 
lige ind i mor. 
 
»Her er dit krus,« 
siger mor. 
»Jeg har lavet 
saft til dig. 
Det er lavet 
af æble.« 
 
Hun rækker Tora kruset. 
Men Tora vil ikke  
have saft. 
Hun vil ikke 
drikke af krus. 
Hun vil have 
sit eget horn. 
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Tora rejser sig 
og løber væk. 
Hun støder 
lige ind i mor. 
 
»Her er dit krus,« 
siger mor. 
»Jeg har lavet 
saft til dig. 
Det er lavet 
af æble.« 
 
Hun rækker Tora kruset. 
Men Tora vil ikke  
have saft. 
Hun vil ikke 
drikke af krus. 
Hun vil have 
sit eget horn. 

 
Hun smider kruset 
på jorden. 
Så løber hun 
om bag gården.   
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Tora sætter sig 
på en sten. 
Hun ser hen  
på marken. 
Der går nogle  
får og svin. 
Der går også en tyr. 
 
Tora ser på tyren. 
Den har to horn. 
Så får hun en ide. 
Hun kan lave 
sine egne horn.   
 
Tora går ind. 
Hun finder Ulfs sav. 
Så går hun  
ind bag hegnet. 
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Tora sætter sig 
på en sten. 
Hun ser hen  
på marken. 
Der går nogle  
får og svin. 
Der går også en tyr. 
 
Tora ser på tyren. 
Den har to horn. 
Så får hun en ide. 
Hun kan lave 
sine egne horn.   
 
Tora går ind. 
Hun finder Ulfs sav. 
Så går hun  
ind bag hegnet. 
 

Tyren står stille. 
Den ser på hende. 
 
Tora går  
hen til den. 
Hun ser sig om. 
Hun er alene. 
De andre fester. 
Så kan hun save 
i fred.  
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Tora løfter saven. 
Hun skal lige 
til at save. 
Så lyder der 
et højt brøl. 
Det kommer fra tyren. 
 
Den retter sine horn 
mod hende. 
 



Side 11.
.

Tora løfter saven. 
Hun skal lige 
til at save. 
Så lyder der 
et højt brøl. 
Det kommer fra tyren. 
 
Den retter sine horn 
mod hende. 
 

Tora smider saven. 
Så løber hun. 
Tyren løber efter hende. 
 
»Hjælp,« råber Tora. 
 
Men ingen hører hende. 
Der er høj musik 
og sang. 
 
Tora løber stærkt. 
Hun når lige 
hen til hegnet. 
Tyren får fat 
i hendes kjole. 
Dens horn river hul 
i den. 
Men hun er reddet. 
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Tora går væk 
fra tyren. 
Hun går forbi 
noget skrald. 
Her lugter grimt. 
 
Men hvad er det? 
Tora bøjer sig ned. 
Der ligger to horn. 
Nogen har smidt 
dem væk. 
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Tora går væk 
fra tyren. 
Hun går forbi 
noget skrald. 
Her lugter grimt. 
 
Men hvad er det? 
Tora bøjer sig ned. 
Der ligger to horn. 
Nogen har smidt 
dem væk. 
 

Tora tager 
de to horn. 
Hun løber  
ned til vandet. 
Så vasker hun dem. 
Til sidst ser de 
fine ud.  
 
Så går Tora hen 
til de andre. 
Hun hælder øl 
i sine horn. 
 
Så bliver hun 
våd på armene.  
Alt øllet løber ud. 
Der er revner 
i de to horn. 
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Nu er Tora hidsig. 
De dumme horn. 
Hun vil kaste dem 
langt væk.  
 
Men så ser hun 
Ulfs hjelm. 
Den ligger på jorden. 
 
Tora tager 
hans hjelm på. 
Hun sætter 
de to horn fast. 
 
»Nu ligner jeg en tyr,« 
griner Tora. 
 
Hun brøler højt.  
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Nu er Tora hidsig. 
De dumme horn. 
Hun vil kaste dem 
langt væk.  
 
Men så ser hun 
Ulfs hjelm. 
Den ligger på jorden. 
 
Tora tager 
hans hjelm på. 
Hun sætter 
de to horn fast. 
 
»Nu ligner jeg en tyr,« 
griner Tora. 
 
Hun brøler højt.  
 

»Hvem er det, 
der larmer?« 
råber Ulf.  
 
Tora bøjer nakken. 
De to horn 
vender mod Ulf. 
Så løber hun  
hen mod ham.  
 
Han rejser sig.  
Nu skal der kæmpes. 
Han tager sit sværd. 
Så ser han, 
det er Tora.  
 
Ulf griner højt. 
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»Se Tora. 
Sikke en skør ide. 
Horn i min hjelm,« 
griner Ulf. 
  
Han løfter Tora op. 
 
»Skøre pige,« 
råber Ulf. 
 
Han kaster hende 
op i luften. 
 
Tora griner. 
Nu har hun 
sine egne horn. 
 
Hun kan ikke 
drikke af dem. 
Men hun kan 
ligne en tyr. 
Det er også 
meget sjovere.


