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»Tora!
Vi skal have kage.
Vil du hente æg?«
siger mor.

Tora nikker.
Hun tager en skål.
Så går hun ud.

Det regner.
Tora bliver våd. 
Hun roder i høet.
Så finder hun
fem æg. 

Hun lægger dem
i sin skål.
Så ser hun op.
Nu kommer solen. 
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»Tora!
Vi skal have kage.
Vil du hente æg?«
siger mor.

Tora nikker.
Hun tager en skål.
Så går hun ud.

Det regner.
Tora bliver våd. 
Hun roder i høet.
Så finder hun
fem æg. 

Hun lægger dem
i sin skål.
Så ser hun op.
Nu kommer solen. 

Men hvad er det?
Noget viser sig
på himlen.

Det må hun se.
Men først skal mor
have æg.

Tora løber 
ind til mor.
Hun giver hende æggene.
Så løber hun
ud igen. 
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Tora ser 
op mod himlen.
Et flot lys
breder sig.

Nu er der 
en bue.
Den går
hen over himlen.

Det må være 
en regnbue. 
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Tora ser 
op mod himlen.
Et flot lys
breder sig.

Nu er der 
en bue.
Den går
hen over himlen.

Det må være 
en regnbue. 

Tora har aldrig set
sådan en.
Men far taler tit
om den. 

Han har sagt,
det er en bro.
Den går fra jorden
til himlen. 
Broen fører op til
nogle guder. 

Far har også sagt, 
broen er stærk.
Man kan godt gå
på den. 
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Tora ser på
de smukke farver.
De er røde, gule
og blå.

Så får hun
en ide.  
Hun vil gå
over broen.
Så møder hun nok
nogle guder. 
Det kunne være sjovt.
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Tora ser på
de smukke farver.
De er røde, gule
og blå.

Så får hun
en ide.  
Hun vil gå
over broen.
Så møder hun nok
nogle guder. 
Det kunne være sjovt.

Tora tager 
sin kappe på. 
Så går hun.

Hun går længe.
Men hun kommer ikke
tæt på. 

Så møder hun
en dame.
Måske kender hun
en hurtig vej.
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Tora peger på himlen.

»Kan du vise vej?
Jeg skal 
hen til regnbuen.«

Damen griner:

»Der kan du ikke
komme hen.
Det er langt væk.
Og du skal 
passe på. 
Odins søn står 
på vagt.«

»Er han farlig?«
siger Tora.
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Tora peger på himlen.

»Kan du vise vej?
Jeg skal 
hen til regnbuen.«

Damen griner:

»Der kan du ikke
komme hen.
Det er langt væk.
Og du skal 
passe på. 
Odins søn står 
på vagt.«

»Er han farlig?«
siger Tora.

»Ja, ingen kan komme
forbi ham.
Du kan kende ham
på hans tænder.
De er af guld,« 
siger damen. 

»Er de af guld? 
Så er han rig,« 
siger Tora.

»Ja, og han har 
en hest og et horn,«
siger damen.

»Tak.
Det er godt at vide,«
siger Tora.

Så går hun videre.
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Nu ser Tora
en bakke.
Regnbuen er lige
bag den.

Ved bakken møder 
hun en mand.
Han har 
sin hest med.
På ryggen hænger
et horn.

Mon hans tænder
er af guld?
Mon det er
Odins søn?

Tora ser 
på hans mund.
Hun kan ikke se
hans tænder. 
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»Hvad laver du her?«
brøler manden.

»Jeg skal hen til
regnbuen.
Er du Odins søn?«
siger Tora.

Han ser på Tora.

» Hvor er din far?«
brøler manden.

»Han er hjemme.
Hvad vej
skal jeg gå?
Jeg skal 
hen til regnbuen,«
siger Tora.
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»Hvad laver du her?«
brøler manden.

»Jeg skal hen til
regnbuen.
Er du Odins søn?«
siger Tora.

Han ser på Tora.

» Hvor er din far?«
brøler manden.

»Han er hjemme.
Hvad vej
skal jeg gå?
Jeg skal 
hen til regnbuen,«
siger Tora.

Manden svarer ikke.
Han ser vred ud. 

»Små piger skal ikke
gå alene.
Kan du komme hjem,«
brøler han.
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Manden rækker armen ud.
Han skal lige til
at fange Tora.
Men hun er hurtig.

Hun løber
under hans arm.
Så løber hun 
hen mod bakken. 
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Manden rækker armen ud.
Han skal lige til
at fange Tora.
Men hun er hurtig.

Hun løber
under hans arm.
Så løber hun 
hen mod bakken. 

Manden råber.
Men han løber 
ikke efter hende. 

Så er det ikke
Odins søn.
Han ville kæmpe
noget mere. 

Lidt efter står Tora
på bakken.
Hun ser op.

Men hvor er regnbuen?
Tora kan ikke
se den mere. 

Nu ser hun bare
en sky.
Den er helt grå.
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Tora er sur.
Nu er hun gået
så langt.
Hun skulle hen
over broen.

Tora sætter sig
på bakken.
Hun ser på skyen. 
Den bliver helt sort.
Så regner det. 
Snart pisker det ned. 

Tora bliver helt våd.

»Dumme sky!«
råber Tora.

Så løber hun
hjem til mor.
Måske er kagen klar. 




