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Tora 
røver en by.
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Toras far, Ulf,
står på et skib.
Han pakker 
våben.
Der er spyd.
Der er også
sværd og økser. 

»Jeg vil med,«
råber Tora.

»Væk med dig,«
brøler Ulf.

Hans stemme er dyb.
Han brøler 
som en bjørn.
Derfor kalder alle ham
Ulf Bjørne-brøl. 
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Toras far, Ulf,
står på et skib.
Han pakker 
våben.
Der er spyd.
Der er også
sværd og økser. 

»Jeg vil med,«
råber Tora.

»Væk med dig,«
brøler Ulf.

Hans stemme er dyb.
Han brøler 
som en bjørn.
Derfor kalder alle ham
Ulf Bjørne-brøl. 

De andre mænd hører
hans råb.
De bliver helt stille.
For Ulf 
kan blive hidsig. 
Så kan han 
smadre alt. 

»Far, jeg …«
siger Tora.

»N E J,« brøler Ulf. 
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Det runger 
i hele skibet.
De stærke mænd
må holde fast.
Ellers falder de
over bord. 

Ulf løfter Tora op. 
Han kaster hende
over bord.

Bang.
Så ligger Tora 
på jorden. 
Hun rejser sig.
Så løber hun
ind i skoven.
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Det runger 
i hele skibet.
De stærke mænd
må holde fast.
Ellers falder de
over bord. 

Ulf løfter Tora op. 
Han kaster hende
over bord.

Bang.
Så ligger Tora 
på jorden. 
Hun rejser sig.
Så løber hun
ind i skoven.

Tora ser 
på de store skibe.
Alle drager
vender mod havet.
De vil ud at sejle.
Det vil hun også. 

De mange mænd
hænger skjold op.
De pakker 
våben og mad.
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Tora venter og venter.
Til sidst er 
alt pakket. 
Så går alle.
De skal spise,
før de sejler. 

Tora sniger sig
op på Ulfs skib.
Hun finder hans kiste.
Så kryber hun
ned i den. 
Lidt efter sover hun.

Nogle timer senere
lyder et bump.
Tora vågner.
Det er Ulf,
der sætter sig.
Han er stor og tung. 
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Tora venter og venter.
Til sidst er 
alt pakket. 
Så går alle.
De skal spise,
før de sejler. 

Tora sniger sig
op på Ulfs skib.
Hun finder hans kiste.
Så kryber hun
ned i den. 
Lidt efter sover hun.

Nogle timer senere
lyder et bump.
Tora vågner.
Det er Ulf,
der sætter sig.
Han er stor og tung. 

Tora kan høre lyde.
Nogen råber.
Årer rammer vandet. 

Tora ligger helt stille.
Ingen må finde hende.
Hun vil langt ud
på havet.

I mange timer 
venter Tora.
Men så fryser Ulf.
Han må have 
mere tøj på.
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Ulf åbner kisten.
Det er mørkt.
Han kan ikke se noget.

Hans store hånd
leder efter tøj.
Han får fat 
i Toras hår.
Så hiver han 
hende op.

»Av,« hyler Tora. 

Nu ser Ulf, 
det er Tora.

»T O R A,« brøler Ulf. 

Han giver kisten
et stort spark.
Hans våben og tøj
ryger ud.
Det hele lander
på dækket. 
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Ulf åbner kisten.
Det er mørkt.
Han kan ikke se noget.

Hans store hånd
leder efter tøj.
Han får fat 
i Toras hår.
Så hiver han 
hende op.

»Av,« hyler Tora. 

Nu ser Ulf, 
det er Tora.

»T O R A,« brøler Ulf. 

Han giver kisten
et stort spark.
Hans våben og tøj
ryger ud.
Det hele lander
på dækket. 

Så holder han
Tora op.
Han tager fat
i arme og ben. 

Nu er Tora bange.
Ulf vil kaste hende 
i havet.
Han er hidsig.
Så glemmer han alt.
Også at Tora
er hans datter. 

Ragnar den Rappe
er hurtig.
Han tager 
en spand vand.
Vandet kaster han 
ud over Ulf. 

Ulf taber Tora.
Hun løber væk
og gemmer sig. 



Side 10.
.

Side 11.
.

Ulf tænker sig om.
Måske skal Tora
ikke dø.
Men hun skal have
en straf.
Så får han en ide.
Hun kan pudse
hans våben.

Ulf giver Tora
en klud.
Så giver han hende
sine våben.

De næste dage
må Tora pudse. 
Hun bliver færdig
med Ulfs våben.
Men så får hun flere. 

Syv dage ser Tora
solen stå op. 
Så råber Ulf:
»Land i sigte.«
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Ulf tænker sig om.
Måske skal Tora
ikke dø.
Men hun skal have
en straf.
Så får han en ide.
Hun kan pudse
hans våben.

Ulf giver Tora
en klud.
Så giver han hende
sine våben.

De næste dage
må Tora pudse. 
Hun bliver færdig
med Ulfs våben.
Men så får hun flere. 

Syv dage ser Tora
solen stå op. 
Så råber Ulf:
»Land i sigte.«

Tora ser 
op på dragen. 
Den ser farlig ud.
Mon folk bliver bange?

Lidt efter er de
i land.
Alle mænd hopper af.
De hiver 
deres skibe op. 

»Hurra, jeg er på togt.
Jeg er en rigtig viking,«
råber Tora.

Så hopper hun
af skibet.
Hun glæder sig.
For nu 
skal der kæmpes. 
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Alle sniger sig
gennem skoven. 

De kommer til en by.
Her er alt 
stille og mørkt.
Folk sover. 

Ulf sætter ild
til nogle pinde.
Hans mænd henter ilden.
Så sætter de ild
til byens tage.

Snart løber folk ud. 
Kvinder og børn
løber væk.
Mænd kommer ud
med våben.
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Alle sniger sig
gennem skoven. 

De kommer til en by.
Her er alt 
stille og mørkt.
Folk sover. 

Ulf sætter ild
til nogle pinde.
Hans mænd henter ilden.
Så sætter de ild
til byens tage.

Snart løber folk ud. 
Kvinder og børn
løber væk.
Mænd kommer ud
med våben.

Nu er der kamp.
Sværd, økser og hjelme
flyver i luften.
Ulf har 
sit store skjold. 
Han er 
en god kriger.
En efter en falder
byens mænd.
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Tora er lille.
Ingen tænker på hende.
De har travlt
med at kæmpe.

Men Tora ved,
hvad hun skal.
Hun løber ind
i husene.
Her finder hun
guld og sølv.
Hun røver alt,
hvad hun kan finde.
Så løber hun
ned til skibet.

Mens Tora løber,
kæmper Ulf.
Til sidst 
er kampen slut.
Ulf og hans mænd
har vundet.
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Tora er lille.
Ingen tænker på hende.
De har travlt
med at kæmpe.

Men Tora ved,
hvad hun skal.
Hun løber ind
i husene.
Her finder hun
guld og sølv.
Hun røver alt,
hvad hun kan finde.
Så løber hun
ned til skibet.

Mens Tora løber,
kæmper Ulf.
Til sidst 
er kampen slut.
Ulf og hans mænd
har vundet.

Nu vil de røve,
hvad de kan.
Men hvad er det?
Ilden har været hurtig.
Husene er næsten
brændt ned. 

Nu bliver Ulf hidsig.
Der er ikke noget
at røve. 
Alt er sort og sveden. 

»Kom, far.
Se, hvad jeg har,«
råber Tora.

Ulf følger efter.
Så får han øje
på noget.
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Der ligger 
store bunker guld.
Der er også sølv
og våben.

Nu ved Ulf,
hvad Tora har gjort.

»Vi har sejret,«
råber Ulf.

Han løfter Tora.
Så kaster han hende
op i luften. 

»Du er en rigtig viking,«
brøler Ulf.

Tora er glad.
For det er lige,
hvad hun er. 
En rigtig viking.


