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Dette er Mister Mango. Han
er en Tucan. Tucanene
kommer egentlig fra
varmere land enn Norge,
men Mister Mango bor i
Kristiansand.

Denne boka handler om
Mister Mango og en
spennende reise han tok
sammen med sin gode
venn Martin. Alt begynte en
tidlig mørk høstmorgen.

Rrrriiiing! Vekkerklokka til Mister Mango lager en høy skingrende lyd. Aller helst har
Mister Mango lyst til å snu seg i senga og sove videre, men så kommer han på at da
han la seg i går kveld sa Martin at han hadde noe spennende å fortelle over
frokostbordet. Lurer på hva det kan være?, tenker Mister Mango.
Han skynder seg å gjøre seg ferdig på badet og løper inn på kjøkkenet. Martin pleier
alltid å lage god frokost med brødskiver og ost - det er det beste Mister Mango vet, men
i dag er det noe helt annet som står på bordet.
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I stedet for brødskiver står
det en liten bolle med ris og
grønnsaker på bordet.
Dette var rart. Hva er det
Martin tenker på, tro? Skal vi
spise middag til frokost i
dag?, spør Mister Mango.
Martin ler. Nei det skal vi
ikke, men denne maten har
noe å gjøre med det jeg
skal fortelle deg, svarer
Martin.
Nå er Mister Mango enda
mer spent. Skynd deg å
fortelle da, sier han, mens
han hopper opp og ned på
gulvet.

Nå skal du høre, sier Martin. Om
seks uker skal vi to dra på en
reise sammen. Vi skal reise til et
land langt langt borte fra Norge
og besøke en by som heter
Rajshahi. Rajshahi?, sier Mister
Mango, det var et veldig rart
navn.
Ja, det er kanskje litt rart for oss,
sier Martin, men de som bor i
Rajshahi er veldig stolte av
navnet byen deres har fått, fordi
det var ei vakker dronning som
ga byen navnet. Det er jo litt som
vår by det, sier Mister Mango, vi
fikk jo navnet Kristiansand av en
konge.

I Rajshahi er ris og grønnsaker helt vanlig å spise, sier Martin, og viser Mister Mango et bilde av noen
barn. Barna i Rajshahi synes nok brødskive med ost er en rar frokost, sier Martin. Husker du at du
også syntes brødskive var litt rart da du først kom til Norge, Mister Mango?, spør han. Åh ja, det er
sant tenker Mister Mango, før spiste jeg jo nesten bare frukt til frokost.

Martin, hvor er egentlig Rajshahi?, spør Mister Mango. Martin tar fram et stort kart. Kan du finne hvor vi
bor?, spør han. Mister Mango har øvd seg på å finne Kristiansand på kartet, så han finner lett hvor det er.
Han vet også hvor Danmark er, for der har han og Martin vært på ferie. Er Rajshahi i Danmark?, spør
Mister Mango. Åh nei, det er nok mye lenger, sier Martin, og viser på kartet. Rajshahi ligger i et land som
heter Bangladesh. Det er nesten på andre siden av jorda.

Oy! Det var langt, sier Mister
Mango, jeg tror ikke vi kan kjøre
bil så langt. Nei, svarer Martin, vi
må nok ta fly. Faktisk må vi fly
nesten en hel dag og en hel natt.
En hel natt? da er det nok best at
jeg tar med meg pyjamasen min,
sier Mister Mango.
I mange uker tenker Mister Mango
på turen han skal ta sammen med
Martin. Han lurer på så mye.
Hvordan ser menneskene i
Rajshahi ut? Hvordan snakker de?
Hva liker de å gjøre? Martin har
fortalt at menneskene i Rajshahi
er ganske fattige. Jeg lurer på
hvordan det er å være fattig,
tenker Mister Mango.

Endelig er dagen kommet.
Martin og Mister Mango har
pakket koffertene sine, og
nå er de på flyplassen. Det
er mange mennesker som
skal ut å fly i dag. Mister
Mango ser på skjermen på
alle flyene som snart skal fly
rundt i hele verden. Lurer på
hvem som skal hvor?, tenker
Mister Mango.

På flyet skjer det mye
spennende. På en liten
skjerm kan Mister Mango
se på film eller høre på
musikk. Hvis han får lyst
på noe å drikke kan han
bare trykke på en knapp,
og han får både middag
og frokost av de som
jobber på flyet. Etter en
stund slukker de fleste
lysene i flyet og Mister
Mango får ei pute og et
teppe. Nå er det på tide å
sove litt. Tenk at når jeg
våkner er jeg i et helt
annet land, tenker Mister
Mango.

Nå lander vi! Martin rister forsiktig i Mister Mango. Utenfor vinduet i flyet kan de se at bittesmå hus blir større
og større etter hvert som flyet nærmer seg bakken. Dump, sier det når flyet lander.
Ganske raskt får alle ombord i flyet det travelt med å finne alle sakene sine og komme ut av flyet og inn på
flyplassen. Er dette Rajshahi?, spør Mister Mango. Nei, svarer Martin, dette er Dhaka, hovedstaden i landet
Bangladesh. For å komme til Rajshahi må vi ta tog, men først skal vi se litt på Dhaka.

Det er veldig mye trafikk i Dhaka, synes
Mister Mango. Store busser og lastebiler
sloss med mindre biler om plassen på
veien. All trafikken lager mye støy og fra
bak på bilene kommer det lange skyer
med svart røyk. Det er nesten så det er litt
vanskelig å puste, synes Mister Mango.
Det er også mange som sykler, men de
syklene likner ikke på syklene i Norge. De
kalles rickshaw, forklarer Martin. I
Bangladesh brukes rickshaw til å frakte
både mennesker og varer. Det er egentlig
ganske lurt, for en rickshaw kan komme
seg frem i trange gater og steder der det
ikke er plass til en bil. Mister Mango er
enig i det.
På veien er det også noen biler som
likner på et lite lokomotiv, og som lager
en lyd som ei stor sint veps. Hva er det
for slags biler?, undrer Mister Mango.
Martin forklarer at de kalles auto-rickshaw
og at grunnen til at de lager den lyden er
at de har en mopedmotor.

Tidlig neste morgen er Mister Mango og Martin på togstasjonen for å ta toget til Rajshahi. På togstasjonen
er det veldig mange folk. Alle menneskene har mørk hud og mange har kullsvart hår. Mister Mango synes
klærne deres er ganske rare.
Når menneskene på stasjonen får øye på Martin og Mister Mango kommer de for å se. De stiller seg i en
ring rundt Mister Mango og Martin. Hvorfor ser de sånn på oss?, spør Mister Mango. Han synes nesten det
er litt skummelt. Her i Bangladesh er det faktisk vi som er litt merkelige, svarer Martin. Det er nok ikke så ofte
de ser Tucaner og mennesker med lys hud på denne togstasjonen. Det hadde ikke Mister Mango tenkt på.

Plutselig kommer en høy damestemme fra høyttaleren. Selv om Mister Mango ikke forstår ordene damen sier,
ser han at mange mennesker samler sammen tingene sine og gjør seg klare. Etter en kort stund ruller et tog
inn på stasjonen. Det tyter mennesker ut av både dører og vinduer. Til og med på taket sitter det mennesker. I
en kort stund er det masse folk som løper frem og tilbake, før toget gir fra seg et langt ul og ruller videre.
Det varer ikke lenge før toget til Rajshahi kommer også. Martin og Mister Mango skynder seg å komme
ombord og finne plassene sine. Det er helt fullt, men alle smiler og hjelper til så godt de kan.

Turen til Rajshahi tar seks timer, men
til slutt er de fremme. Det er mange
mennesker på stasjonen her også,
men Mister Mango ser at det er mye
renere enn i Dhaka. Har du alle
koffertene dine, Mister Mango?, spør
Martin.
Utenfor stasjonen står det mange
Rickshaw-er og Auto-rickshaw-er. De
velger en auto-rickshaw med fine
farger. Det er ikke så god plass, men
de får heldigvis med seg alle tingene
sine likevel. Mister Mango legger
merke til at denne auto-rickshawen
ikke lager så mye lyd som de som
var i Dhaka. Martin forklarer at det er
fordi menneskene i Rajshahi har
bestemt seg for at alle
auto-rickshawene i hele byen skal gå
på elektrisitet. En elektrisk motor
lager nesten ikke lyd og forurenser
heller ikke. Det var veldig lurt, tenker
Mister Mango.

Både Martin og Mister Mango er ganske trette etter den lange turen, så de bestemmer seg for å slappe av
på motellet der de skal bo. Rundt motellet er det en fin park med mange vakre blomster. Mister Mango
kjenner igjen noen av dem, men mange har han ikke sett før. Gartneren forteller om blomstene og plantene.
Han er nok ganske stolt av den fine parken. Et sted har gartneren plantet blomster i et hjerte.

Senere på dagen går Mister Mango og Martin seg en tur rundt i byen. Overalt hvor de kommer smiler og hilser
menneskene på dem. Mange kommer også bort for å snakke litt. «as-salamu alaykum», sier de. Det betyr at
du ønsker den du møter skal ha det fredelig og godt, forklarer Martin. Når noen sier as-salamu-alaykum er det
bra om vi svarer wa-alaikum-salaam, sier Martin. Det betyr at du ønsker at den andre skal ha fred også. Mister
Mango synes det er en flott måte å si «hei» på og øver seg på å hilse på så mange han kan. Da smiler
menneskene enda mer.

Rundt omkring i byen henger det mange plakater med bilde av voksne menn med bart. Hva er de
plakatene?, spør Mister Mango. Det er valgplakater, sier Martin. De forteller hvem menneskene i Rajshahi kan
stemme på for å bestemme over byen. Men hvorfor er det bilde av et tog eller ei due eller ei takvifte på
plakatene?, spør Mister Mango. Det er fordi at mange mennesker i Rajshahi ikke kan lese, sier Martin. Kan
ikke de voksne lese en gang? Det var rart, sier Mister Mango. Han har hørt om barn som ikke har lært å lese
ennå, men ikke om noen voksne som ikke kan det. Jeg lurer på hvordan det er å være voksen og ikke kunne
lese, tenker Mister Mango.

Neste dag skal Martin og Mister Mango besøke en liten skole. Den heter Tilottoma. Når de kommer
fram står to av lærerne og venter på dem. Alle barna sitter spente og venter i klasserommet. Jeg lurer
på om skolen er slik som skolene i Norge?, tenker Mister Mango.

I klasserommet er det veldig trangt, men barna er glade for å få gjester fra et land langt borte. De har på seg
røde og hvite klær. Hvorfor har alle barna samme klær?, spør Mister Mango. Martin forklarer at det er
skoleuniform. De fleste barn i Bangladesh bruker skoleuniform.
Barna synger en sang for gjestene sine. Selv om Mister Mango ikke helt forstår ordene synes han den likner litt
på en sang han kan.

Etter at timen er over kommer ei jente
bort til Martin og Mister Mango. Det er
Sadia. Hun sier noe som Mister Mango
ikke helt forstår, men Martin forklarer at
hun spør om de har lyst til å bli med
henne hjem og se hvor hun bor. Det vil
Mister Mango gjerne. Lurer på hvordan
huset hennes ser ut?, tenker Mister
Mango.

Sadia tar følge med sin
storebror, Sabbir. Han er 12
år. Sadia synes det er trygt
å ha en storebror å ta følge
med.
På en del av veien må de
gå gjennom noen trange
smug. Mister Mango synes
det er fint å gå sammen
med Sadia og Sabbir.

På veien hjem pleier alltid Sadia å stoppe litt
ved fuglehandleren og se på fuglene. Hun
drømmer om å få sin egen fugl en gang, men
det koster ganske mange penger.

Langs veien er det
mye som skjer.
Overalt er det noen
som holder på med
noe, synes Mister
Mango. Noen
selger mat, noen
lager stoler og
bord, noen syr og
en mann tekster
med telefonen sin
mens en annen
reparerer skoene
hans. Det er
ganske lurt at de
reparerer ting som
går i stykker, i
stedet for å kaste
dem, synes Mister
Mango.

Endelig er de framme. Nå er vi her, roper Sadia. Da kommer hele familien ut på gårdsplassen. Oy, det var en
stor familie, tenker Mister Mango. Sadia forteller hvem alle er. Her er både mor og far, brødre og søstre,
tanter onkler og fettere og så bestemor, selvfølgelig. Huset er mindre enn det Martin og Mister Mango deler
hjemme i Kristiansand, men det er plass til alle. Lurer på hvordan det er å bo så mange i samme hus?,
tenker Mister Mango.

Mor til Sadia serverer te til Mister Mango og Martin.
Den er søt og med melk i. Det er litt rart men ganske
godt, synes Mister Mango.
Imens gjør Sadia leksene sine. I dag er det
matematikk. Bokstavene og tallene i boka likner ikke
så mye på de Mister Mango kan.

Mor og far til Sadia har gått ut på gårdsplassen for å henge opp tøyet som mor
har vasket. Hun bruker en stor balje å vaske det i. Har de ikke vaskemaskin?,
spør Mister Mango. Nei, det er det ikke så mange i Bangladesh som har råd til,
svarer Martin. Tøyet tørker ganske fort i den varme sola.

Dette er syklene våre, sier Sadia. Hun er ganske stolt over at
familien hennes har to sykler. Det er nok de voksne og de store
guttene som får bruke syklene mest, men av og til sier Sabbir
at nå er det Sadia sin tur. Mister Mango synes det er rart at de
ikke har hver sin sykkel, slik som barn i Norge ofte har.

Når Sadia ikke er
ute og sykler liker
hun godt å spille
fotball. Ofte
spiller hun med
mange av barna i
gata, men da er
det lett for ei lita
jente å bli dyttet
vekk av de store
guttene. Derfor
liker Sadia best
når Sabbir og
Shanto sier at de
tre kan spille
sammen.

Mister Mango har lyst til å bli med
på fotballkampen, men Martin sier
at det har vi ikke tid til, vi skal
nemlig på et nytt besøk.
Åh, hvorfor må vi dra et nytt sted
når vi har det så gøy her?, lurer
Mister Mango. Jo du skjønner det,
sier Martin, vi er her i Rajshahi for
å besøke folk som har fått hjelp av
barn i Kristiansand. Hvert tredje år
har barna i Kristiansand en stor
Rajshahiaksjon der de samler inn
penger for å dele med vennene
sine i Rajshahi. Alle som har blitt
hjulpet vil selvfølgelig gjerne vise
hvor glade de er over at vennene i
Kristiansand deler med dem.
Derfor må vi prøve å besøke flest
mulig.
Det forstår Mister Mango godt og
han sier «hadde» til Sadia, Sabbir
og Shanto.

Hva er det vi skal besøke nå?, spør
Mister Mango. Det er en skole som
heter «Skole for talentfulle elever»,
svarer Martin, talentfull betyr at de
kan noe spesielt. Mister Mango
synes det høres spennende ut.
Rundt hjørnet kan de se at noen av
elevene står og venter. Bak dem
står det noen voksne og hjelper.
Hvorfor gjør de det?, spør Mister
Mango.
Elevene som går på denne skolen
har en funksjonshemming, så en del
av det vi synes er lett å gjøre synes
de er vanskelig. Likevel er de
ganske flinke, bare vent og se, sier
Martin.

Og Martin har helt rett. Elevene på denne skolen kan både synge og danse og de er veldig flinke
til å tegne. En gutt som heter Amir har lyst til å lage en tegning til Mister Mango. Takk for at du er
vennen min, sier han.

Martin forklarer at det er viktig at vi er venn med de i Rajshahi som har en funksjonshemming, for mange
i Bangladesh tror at man kan bli smittet hvis man er sammen med funksjonshemmede. Det var rart,
tenker Mister Mango. Han tenker på Lars som går i klassen hans og som også er funksjonshemmet.
Snart begynner barna å pakke sammen sakene sine. Nå er skoledagen over og de skal ta skolebussen
hjem. Skolebussen er også litt spesiell, for det er en sykkel. Det er Mustafa som sørger for at alle
elevene kommer trygt hjem.

Det er blitt kveld og Mister
Mango har lagt seg. Det er ikke
så lett å få sove, for han har fått
så mye å tenke på.
Han tenker på alle vennene han
har fått og på at vi som bor i
Norge har så mye mer enn de
som bor i Bangladesh? Og tenk
at likevel er menneskene i
Bangladesh nesten alltid glade?
Mister Mango vet nå at det er
stor forskjell på Kristiansand og
Rajshahi, men likevel er det mye
som er det samme.

I det Mister Mango sovner bestemmer han seg for at han skal være med i Rajshahiaksjonen når
han kommer hjem. Jeg har jo så mye, tenker han, så det er ikke så vanskelig for meg å dele
med mine venner i Rajshahi.

