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I en landsby i Sierra Leone vokste det et appelsintre med en appelsin som
var så stor at ingen i verden hadde sett maken. Menneskene i landsbyen
kalte den for Lamray. Det var et smart navn, for Lamray betyr appelsin på
språket til menneskene i denne landsbyen. Lamray var veldig stolt over å
være verdens største appelsin og likte seg godt i treet sitt.
Da Monki var på besøk i landsbyen, gikk han forbi appelsintreet og fikk lyst
på saften fra den digre appelsinen. Han hoppet opp og tok tak i Lamray,
men appelsinen var så stor og tung at han glapp taket. Lamray dundret i
bakken. Den ble fryktelig sint på Monki og begynte å rulle etter ham.
Monki ble redd og løp av gårde. Men Lamray rullet fortere og fortere etter,
og snart hadde den nesten nådd igjen Monki. Plutselig sto det en gjeng
med griser midt i veien. Grisene flyttet på seg for å slippe Monki forbi, men
da Lamray nådde fram, tok grisene hverandre i halen og laget en lang
rekke. Lamray måtte rulle en stor omvei for å komme rundt dem.
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Monki fikk et forsprang, men Lamray rullet fort etter og var rett bak da de
kom til en tett skog. Greinene på trærne løftet seg opp da Monki kom
løpende, men senket seg og flettet seg sammen da Lamray kom. Den
måtte rulle rundt hele skogen for å komme forbi.
Monki fikk et forsprang, men appelsinen rullet fortere og fortere og snart
var den faretruende nær igjen. Da sto det plutselig et stort, skummelt dyr
midt i veien. Det var en diger okse. Den flyttet seg for å slippe Monki forbi,
men da Lamray kom rullende i stor fart, senket den hodet sitt.
Lamray rullet rett inn i de store, skarpe hornene til oksen og ble sittende
fast. Oksen kastet appelsinen høyt opp i lufta, med en sånn fart og kraft at
Lamray sprakk i mange biter som føk opp mot himmelen.
En stor bit av Lamrays skall ble til sola på himmelen, en litt mindre bit ble til
månen og mange små, små biter ble til stjerner. Når sola skinner eller hvis
du er ute en mørk kveld når månen og stjernene lyser, vet du nå at det du
ser på himmelen er biter fra den store appelsinen Lamray.
Aktivitetstips knyttet til fortellingene finnes på side 15 i veiledningshefte 2020/21.
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