
Monki reiser rundt og får nye venner over hele verden.

I et land i Afrika som heter Sierra Leone møter han løven Orbai.

Monki og rbaiO
i sjimpanseskogen



Orbai ber Monki bli med til en skog der det bor mange sjimpanser.

Monki vet ikke at det er slektningene sine han skal treffe.



Monki syns først sjimpansene ser litt skumle ut og klatrer opp i et tre.

Derfra kan han se sjimpanser på bakken og i trærne ikke langt unna.



Sjimpanser er gode til å klatre og kan holde seg fast med både hender

og føtter. Stortåa deres er nemlig nesten som en tommelfinger.



Plutselig stikker en liten nysgjerrig sjimpanse fjeset sitt ut mellom

greinene. Han snuser på Monki og sier at de ser ut som tvillinger.



Da skjønner Monki at sjimpansene der nede er slektninger og venner.

Han hopper ned fra treet for å bli med dem i skogen og leke i trærne.



En av de største sjimpansene strekker fram armene. Han ber

Monki sette seg på ryggen hans og bli med på klatretur i tretoppene.



Sjimpansen svinger seg fra tre til tre, og Monki holder seg fast

så godt han kan. Det er nesten som å kjøre karusell.



Orbai har ikke sett Monki dra av sted med sjimpansene og leter

fortvilet etter vennen sin i skogen. Han roper og roper uten å få svar.



Orbai har gitt opp å finne sin beste venn og er veldig trist.

Men plutselig hører han Monki rope: Hei Orbai – jeg er her oppe!



Monki forteller Orbai om den spennende turen der de fløy mellom

tretoppene innover i den store skogen. Da blir Orbai endelig blid igjen.



Orbai er fornøyd og glad for at han fant igjen vennen sin.

Takk for at du tok meg med til sjimpanseskogen, sier Monki.



Denne fortellingen
er en del av

Barneaksjonen
om Nanah

fra Sierra Leone

Barneaksjonen

FORUT er en norsk bistandsorganisasjon med prosjekter for barn og unge i Afrika og Asia.

FORUT Barneaksjonen er en årlig infomasjons- og innsamlingskampanje der norske barn lærer

om barns hverdagsliv, kultur og natur i ulike land i Sør.


