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Kapitel 6 - Valby, Danmark

Mads sad på sit værelse og ventede på Lisa. Hans far og mor var på besøg hos
naboerne. Han håbede Lisa kom snart. Ikke fordi hans forældre ikke måtte hilse på
hende. De var søde nok. Men de stillede tit så mange spørgsmål.
Mads kiggede ud af vinduet og tænkte tilbage på turen til Zoologisk Have i går. Han
havde heldigvis fået lov til at tage med Lisa og hendes morfar. Lisas morfar hed Poul
og var en stor gråhåret mand. Mads kunne med det samme lide ham. Han havde
rejst i mange lande og vidste en masse om dyr og planter.
"Har du vist ham billedet fra biblioteket?" hviskede Mads spændt. "Ikke endnu,"
svarede Lisa og kiggede hen på sin morfar. "Skal vi ikke gå hen til aberne? Vi fik
næsten ikke kigget på dem, da vi var her med skolen," foreslog Lisa. "Jo, lad os det det er også meget lang tid siden, jeg har studeret aber på nært hold," svarede
Poul.De havde kun stået der et par minutter, da Poul pegede på en lille abe, der sad
alene meget højt oppe. "Se lige der, det er da en mona-abe. De plejer ikke at være i
Zoologisk Have. Det er meget mærkeligt. Jeg tror lige, jeg ser, om jeg kan finde en
dyrepasser. Måske tager jeg fejl. Vil I med?" spurgte han. "Øh...nej vi venter bare
her, ikke?" Mads kiggede spørgende på Lisa. Han huskede listen fra biblioteket. Der
skulle ikke være mona-aber her. Måske var der noget ved netop den abe.
Da morfar Poul var gået, vendte de sig hurtigt om for at holde øje med aben - men
væk var den. "Den må jo være her," sagde Mads ærgerligt. Lisa satte hænderne for
munden og fløjtede. De lyttede
begge, men intet skete. "Hej
abe, hvis du vil os noget, så sig
til. Vi hørte dig kalde, sidst vi
var her." Lisas stemme var
rolig. Pludselig så de aben
igen. Den sprang ned på en
træstamme lige foran dem og
kiggede direkte på dem. "Det er
et forkert sted, min mor er her
ikke. Jeg vil gerne hjem igen."
Stemmen var lille, men tydelig.
Og den kom fra aben. Nu var
de ikke i tvivl.
"Hej børn, så er jeg tilbage,"
pustede Poul. "De havde ikke
tid til at komme med. De mente vist bare, jeg var et gammelt fjols. Har I holdt øje
med den?" Mads og Lisa så forskrækket op. "Hej morfar,” sagde Lisa. ”Den sidder
lige der." Hun pegede på træstammen. Den var tom. "Den var der lige før, og vi
mener, vi hørte den tale," busede det ud af Mads. Poul kiggede skarpt på Mads.
"Morfar, kender du noget til ånden Daworo?" spurgte Lisa og tog mobiltelefonen
frem. "Vi tror nemlig, den vil i kontakt med os." Morfar stirrede på billedet fra
computerskærmen. "Hmm, ja det ser sådan ud, sagde han. Så Daworo kan altså
også bruge computer." Han smilede: "Kom, vi må skynde os hjem."
Han kunne høre Lisa komme op af trappen. Han var spændt på, om hun havde
billeder med.

