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Siv-bøgerne handler om Siv, som strander på en øde ø. Vi følger hende i hendes bestræbelser på at overleve
uden huse og mennesker - omgivet af venlige, men også farlige dyr. Mange børn fantaserer om, hvordan det

er at strande på en øde ø. Nu kan de følge Siv og opleve, hvordan hun klarer det.

Titlerne udkommer i en naturlig rækkefølge, men de kan læses uafhængigt af hinanden.

Siv er i en skov. Den er ikke stor. Hun har ikke været her før. Siv ser nogle bær. De ser gode ud. Hun tager
nogle. De er røde og søde. De smager godt. Siv spiser, til hun er mæt.

Siv går. Hun sveder. Hun ser op på himlen. Solen er ikke fremmme. Så ryster hun. Hun får også ondt i maven.
"Måske har jeg feber," siger Siv. "Måske var de bær giftige."

Siv sætter sig under et træ. Hun ryster mere og mere. Sveden løber.. Målgruppe: Let at læse. Fra 7 år
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