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For lenge, lenge siden, like etter at jorda ble til, ble det aldri mørkt eller
kaldt. Om dagen skinte sola og ga varme til alle som levde på jorda.
Om kvelden og natta lyste månen så sterkt at det nesten var like lyst og
varmt som om dagen.
En dag ble ei flaggermus spurt om den kunne bringe en mystisk kurv til
månen. I kurven var mørket, men det visste ikke flaggermusa. Den lovet å
ta oppdraget med å fly til månen og fikk streng beskjed om å ikke åpne
kurven på turen.
Flaggermusa tok kurven på ryggen og fløy av gårde. Først måtte den
gjennom en stor skog. Etter en stund ble flaggermusa sliten fordi kurven
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var så stor og tung. Den satte fra seg kurven på ei tue og fløy for å finne
seg litt mat og hvile før den skulle fortsette den lange reisen til månen.
Like etter kom det noen sultne dyr forbi. De så nysgjerrige på kurven som
var forlatt på tua.
- Jeg lurer på om den inneholder noe godt vi kan spise, sa den ene.
- La oss åpne og se, sa den andre. Akkurat idet dyrene åpnet lokket på
kurven, kom flaggermusa tilbake, men den var for sein. Mørket slapp ut
og spredte seg utover.
Helt siden den dagen har flaggermusa hvilt om dagen slik at den er
opplagt og klar til å fly hele natta. Da ser du den fly urolig og flakkende
rundt i mørket. Den prøver å fange mørket og putte det tilbake,
slik at den kan bringe kurven til månen og fullføre oppdraget.
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