
 
 

Kapitel 8 - Tafi Atome, Ghana 

 

"Muki, skynd dig lidt." Afia havde ikke hørt særlig godt efter i skolen. Men nu var 
skoledagen heldigvis forbi, og hun kunne endelig fortælle Muki, hvad der var sket i 
nat, mens han sov som en sten i sin hytte. "Jeg spiller lige lidt fodbold først, så 
kommer jeg," råbte Muki til hende.  

Afia sukkede. Drengene og deres fodbold. Hun må åbenbart have set meget skuffet 
ud, for Muki stoppede op og vinkede til de andre drenge: "Jeg spiller ikke i dag, jeg 
skal hjælpe Afia med aberne." De skyndte sig hjem med bøgerne og løb ind i skoven. 
Først da de nåede til lysningen med træstubben, åbnede Afia munden: "Muki, jeg har 
den mest fantastiske historie at fortælle." Muki kiggede hurtigt på hende. "Ok, men 
skulle vi ikke ud og lede efter Minga?" "Jo, men vi starter med at sidde her. For du 
skal lige høre noget vildt. I nat blev jeg udvalgt af bedstemor til at være åndehvisker." 
Muki kiggede på hende med et lille smil. "Nå, så det blev i nat. Ingen kunne vide 
hvornår, men det kunne ikke blive andre end dig. Du har jo rendt rundt efter 
bedstemor og samlet planter og lyttet til hendes historier, lige siden du kunne gå på 
dine ben." Han grinede til hende "Men hvad så? Har du så hørt fra Daworo?" 

Afia rynkede panden og satte sig på træstubben. Muki kendte hende åbenbart bedre 
end hun kendte sig selv. Muki prikkede hende i siden. "Fortæl nu, vi skal vel have 
fundet den abe." 

Afia grinede til ham. Hun var heldig at have 
så god en ven. "Hør her,” begyndte hun. 
”Daworo sad midt i gløderne fra bålet. Vi 
kunne kun skimte omridset af ham. Men 
hans stemme var tydelig. Han fortalte os om 
sin mission. Historien om de hellige mona-
aber og vores landsby er ved at blive glemt. 
Daworo har ansvaret for aberne, men også 
for at de gamle historier ikke bliver glemt. 
Han måtte gøre noget for at få folk i tale. 
Ikke kun her, også i andre lande. Men i dag 
skal man bruge en særlig stærk magi for at 
blive hørt, fortalte han. Han ville sende en 
stærk besked ved hjælp af de hellige aber. 
Men magien havde været for stærk – i hvert 
fald er den lille abe, Mingas unge, 
forsvundet. Daworo er bange for, at den er 
langt væk i et fremmed land. Derfor prøver 
han at sende sine beskeder ud i rummet. 
Men han har ikke fået svar.” Afia holdt en 
lille pause. Muki så spændt på hende.   

”Han har bedt bedstemor om hjælp. Hun 
har engang haft besøg af en mand fra et andet land, som også havde en form for 
magiske evner. Hun skal prøve at sende en besked til ham. Og vi skal hjælpe hende. 
Hun skal bruge et hår fra Mingas hoved.” ”Et hår?” udbrød Muki. ”Et hår er nok, siger 
Daworo.” De satte sig ned og ventede. 
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