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När Fatima 
blev fågel
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Första kapitlet

Isis

En dag fi ck Fatima vingar.

Hon blev till en fågel. Det hände mitt på 

skolgården.
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Fatima bor tillsammans med sin pappa och sin 

mamma. De bor i Köpenhamn.

Fatimas pappa kommer från Egypten. Hennes 

mamma kommer från Amager.

Fatimas pappa är kock. Han är väldigt bra på att laga 

mat. Han steker världens bästa pannkakor. Han är 

också bra på att berätta historier och att läsa högt.

När Fatima ska sova läser hennes pappa sagor för 

henne.

Det gjorde han också dagen före Fatima blev fågel.

Fatima skulle sova, men först skulle hon få höra en 

saga.

Fatimas pappa tog fram en stor, tjock bok. 

Den handlade om Egypten.

Det fanns bilder på pyramider i boken.

Det fanns bilder på Nilen, Egyptens största fl od.

Det fanns också bilder på kameler i öknen.

Och så fanns det bilder på en vacker kvinna med vingar. 

Hennes vingar var alldeles gyllene och glänsande.

– Vem är hon? frågade Fatima.
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Andra kapitlet

Jeppe

Nästa dag var det skoldag.

Fatima går i andra klass. Det är 24 barn i hennes 

klass.

– I dag ska vi prova något nytt, sa läraren. I dag ska 

vi allihop säga något som vi är bra på.

– Jag är bra på att spela fotboll, sa Kasper.

– Jag är bra på att hoppa hopprep, sa Katinka.

– Jag är bra på att simma, sa Jeppe.

En efter en berättade barnen vad de var bra på.
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Men Fatima hörde inte på. Hon satt och dagdrömde. 

Hon satt och tänkte på gudinnan Isis med de 

gyllene vingarna.

– Och vad är du bra på, Fatima? frågade läraren.

– Öh … jag är bra på att fl yga.

Flyga! Orden kom bara ur henne.

Alla barnen skrattade.

Läraren såg lite sur ut.

Men innan han började skälla ringde skolklockan.

Alla barnen sprang ut på skolgården.
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