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MONKI MØTER SLEKTNINGER
Da Monki besøkte Sierra Leone i Afrika, ble han venn med løven Orbai.
En dag ville Orbai ta Monki med til en stor skog. Det skulle være en
overraskelse for apekatten Monki at han skulle møte slektningene sine,
sjimpansene, i den store skogen.
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Monki syntes først at skogen var ganske skummel og lurte på om dyrene
han kunne skimte hoppe fra grein til grein oppe i de store trærne var farlige.
«Ikke vær redd, sjimpansene er dine slektninger», sa Orbai.
«De bor i denne skogen, og jeg tenkte du ville ha glede av å møte dem.»
Monki så opp på sjimpansene som gjorde noen elleville hopp og var redd
for at de skulle falle ned å slå seg. «De holder seg fast med både hender og
føtter», fortalte Orbai. «Stortåa deres ligner nemlig på en tommelfinger.»
Monki gikk lenger inn i skogen for å se nærmere på slektningene sine.
«Selv om de ikke har hale slik jeg har, ligner de ganske mye på meg»,
tenkte han. En av de store sjimpansene fikk øye på Monki og klatret ned for
å hilse på ham. Monki ble litt redd da sjimpansen begynte å lukte på ham.
Plutselig kom det flere store og små sjimpanser som ville hilse, og etter mye
snusing og vennlige lyder følte Monki seg tryggere. Den største sjimpansen
løftet opp Monki med den ene armen og hoppet fra tre til tre innover i den
store skogen. Monki klamret seg fast så godt han kunne og syntes det var
nesten som å kjøre karusell på tivoli.
Orbai hadde ikke merket at Monki ble med sjimpansene inn i skogen.
«Monki, Monki, hvor er du Monki?» brølte han, men det eneste han hørte var
lydene fra fuglene og insektene som surret i skogen. «Kanskje har jeg mistet
min beste venn», hulket han. «Hvorfor tok jeg med Monki hit?»
Monki var ikke å finne noe sted. Orbai ga til slutt opp å lete og gikk ut av
skogen. Da hørte han plutselig Monki juble oppe i tretoppene. Orbai ble veldig
glad og ropte: «Hvor er du, Monki?» «Jeg er høyt her oppe på ryggen til den
største sjimpansen», svarte Monki. «Nå kommer vi ned til deg.» Sjimpansen
klatret ned fra treet, satte Monki forsiktig fra seg, vinket og klatret opp igjen.
«Jeg har flydd gjennom nesten hele sjimpanse-skogen og møtt mange
slektninger», sa Monki. «Det har vært veldig moro, tusen takk for at du tok
meg med hit.» «Du er verdens beste venn, og jeg er veldig glad for at du kom
tilbake til meg i god behold», sa Orbai og ga Monki en god klem.
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