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Det er nat.
Tora vågner
ved et kæmpe brag.
Hun sætter sig op.
Så kommer der
et brag mere.

Tora løber
hen til døren
Hele huset
bliver lyst op.
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.

Det er nat.
Tora vågner
ved et kæmpe brag.
Hun sætter sig op.
Så kommer der
et brag mere.

Tora løber
hen til døren
Hele huset
bliver lyst op.

Ulf vågner ved det.
»Det er Thor.
Han kører
hen over himlen,«
siger Ulf.

Tora ser
på sin far.
Så ser hun
op på himlen.
Hun vil gerne
se Thor.
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Nu kommer der
et stort brag.

»Far, fortæl om Thor.
Fortæl om hans hammer.«

Tora går
hen og lægger sig.
Så sætter Ulf
sig hos hende.

»Thor er
en stor gud.
Han har en vogn.
Han spænder
to geder for.
Så kører han
hen over himlen.
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Nu kommer der
et stort brag.

»Far, fortæl om Thor.
Fortæl om hans hammer.«

Tora går
hen og lægger sig.
Så sætter Ulf
sig hos hende.

»Thor er
en stor gud.
Han har en vogn.
Han spænder
to geder for.
Så kører han
hen over himlen.

Det kan vi høre.
For så kommer
de store brag.
Han kaster sin hammer.
Så lyner det.
Hans hammer
kommer altid tilbage.«
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Tora lytter.
Hun vil være
som Thor.
Hun vil også
kaste med hammer.

Da Ulf er færdig,
går han.
Han tror, Tora sover.
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Tora lytter.
Hun vil være
som Thor.
Hun vil også
kaste med hammer.

Da Ulf er færdig,
går han.
Han tror, Tora sover.

Men Tora sover ikke.
Hun tænker på Thor.
Nu lyner det igen.

Tora lister
ud af sengen.
Hun tager varmt
tøj på.
Så tager hun
Ulfs hammer.

Tora går ud.
Det øser ned.
Hun hører
endnu et brag.
Så ser hun
et lyn.

Men Tora
er ikke bange.
Hun vil ud
og se Thor.
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Tora går
ud i skoven.
Hun finder en sten.
Så sætter hun sig.
Hun ser
op mod himlen.
Der er mange lyn.

Tora kigger længe.
Men hun kan ikke
se Thor.
Hun kan heller ikke se
hans hammer.
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Tora går
ud i skoven.
Hun finder en sten.
Så sætter hun sig.
Hun ser
op mod himlen.
Der er mange lyn.

Tora kigger længe.
Men hun kan ikke
se Thor.
Hun kan heller ikke se
hans hammer.

Så kommer der
et stort lyn.
Det rammer et træ.
Det står
lige bag Tora.

»Hjælp,«
råber Tora.

Hun løber,
og træet vælter.

»Bang,«
siger det.

Træet rammer stenen,
hvor Tora sad.
Det er kløvet
i to dele.
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Tora løber
hen til træet.
Lynet fra Thors hammer
har ramt det.
Thor må være
en stor gud.

Tora vil være
som ham.
Hun tager fars hammer.
Så kaster hun den.
Hun vil ramme
et lille træ.
Men hun kaster forbi.

Det er svært
at kaste.
Det er
en tung hammer.
Men Tora
giver ikke op.
Hun kaster mange gange.
Til sidst rammer hun.
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Tora løber
hen til træet.
Lynet fra Thors hammer
har ramt det.
Thor må være
en stor gud.

Tora vil være
som ham.
Hun tager fars hammer.
Så kaster hun den.
Hun vil ramme
et lille træ.
Men hun kaster forbi.

Det er svært
at kaste.
Det er
en tung hammer.
Men Tora
giver ikke op.
Hun kaster mange gange.
Til sidst rammer hun.

»Jubi, jeg ramte.
Jeg er
den nye Thor,«
råber Tora.
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»Hvad laver du her?«
brøler Ulf.

Han har ledt
efter Tora længe.

Tora vender sig om.
Ulf får øje på
sin hammer.
Nu bliver han
rigtig vred.

»Hvad laver du
med min hammer?«

Tora peger
på det store træ.
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»Hvad laver du her?«
brøler Ulf.

Han har ledt
efter Tora længe.

Tora vender sig om.
Ulf får øje på
sin hammer.
Nu bliver han
rigtig vred.

»Hvad laver du
med min hammer?«

Tora peger
på det store træ.

»Thor har kløvet
det træ.
Lynet ramte det.
Jeg vil være
som Thor.
Så jeg tog
din hammer.
Se, jeg har gjort
som Thor.«
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Tora ser
stolt på Ulf.
Først ser han
vred ud.
Men så griner han.

»Du vil være
som Thor.
Men han
er en gud.
Du er
kun en pige.«

»En pige kan også
være stærk.
Det er jeg,«
siger Tora.

Så tager hun
den tunge hammer.
Hun kaster den igen.
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Tora ser
stolt på Ulf.
Først ser han
vred ud.
Men så griner han.

»Du vil være
som Thor.
Men han
er en gud.
Du er
kun en pige.«

»En pige kan også
være stærk.
Det er jeg,«
siger Tora.

Så tager hun
den tunge hammer.
Hun kaster den igen.

Nu ser Ulf,
at hun rammer.

»Bang,«
siger det.

Tora har ramt
et træ mere.
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»Se, far.
Jeg kaster godt.
Jeg er
den nye Thor.
Jeg hedder også
næsten det samme.«

»Ja, ja.
Tora eller Thor.
Hent nu min hammer.
Vi skal hjem,«
siger Ulf.

Tora henter den.
For det er ikke
Thors hammer.
Det er Ulfs.
Den kommer ikke tilbage
af sig selv.


