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Hun elsker matematik og engelsk.
Aima og mor spiser morgenmad, og de snakker
om, at Aima selv skal gå hjem
fra skole i dag.

”Er du sikker på, at du selv
vil gå hjem i dag?” spørger mor.
”Yes,” svarer Aima.
”Husk at komme lige hjem fra
skole,” siger mor.
”Jeps,” svarer Aima.
Mor: ”Jeg venter på dig
herhjemme.”
”Yes, yes, forstået, selvfølgelig,
no problem,” svarer Aima.
”Her er en pung med en tier,
så du kan købe en bolle på vejen,
så du ikke bliver

su r
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Aima putter den lille pung i skoletasken og også lidt fiskesnøre –
hun har nemlig fået en idé til at
gøre vejen hjem fra skole lidt
sjovere.

Efter en god skoledag møder Aima sin veninde Mathilda, og
de aftaler at følges hjem – de bor nemlig tæt på hinanden.
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siden børnehaven. De har kravlet over hegnet i børnehaven
for at løbe op på fjeldet og spise bær, og en anden gang
klædte de sig ud som fjeldgængere og listede sig ind på
Mathildas farmor og kildede hendes store mave, så hun
var ved at falde om.
Sammen kender
de alle smutveje,
klippeknolde og
fjeldskråninger i
byen.

”Hey Mathilda, jeg har taget en pung og en
fiskesnøre med.
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siger Aima fnisende. Aima ved, at Mathilda
altid er med på lidt ballade.
Aima fisker snøren op og binder den til pungen.
”Vi skal bare finde et godt gemmested,”
siger hun og blinker til Mathilda.

