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Joshua kigger op på himlen. Han ser et fly svæve 
mellem skyerne. Hvor mon det er på vej hen? Joshua 

drømmer, at han er piloten. Han lander i byen Gulu og 
besøger sin mor og far. 

Joshua er 9 år. Han bor i byen Lugwar sammen med sin 
bedstemor og lillesøster Sande på 5 år. Joshua kan godt 
lide at bo hos sin bedstemor. Hun laver sjov og får Joshua 
til at grine. Han er glad for, at Sande er hos ham. I skolen 
kommer hun hen til ham. Hun smiler altid. Hendes smil 
gør ham glad og tryg. 

Før boede han i Gulu sammen med sin mor, far og fem 
søskende. Familien havde ikke råd til at sende 

alle deres børn i skole. Joshua stiller 
mange spørgsmål og elsker at lære nye 

ting. Derfor blev det ham og Sande, der 
blev sendt hjem til deres bedstemor 

i Lugwar. Hun sørger for, at de 
kommer i skole.
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I Gulu var der mange biler og meget larm. 
Alting er anderledes i Lugwar. Om aftenen, når 
Joshua ligger under myggenettet, kan han høre 
naboens duer kagle. Ellers er der stille. 

I starten havde Joshua ingen venner i Lugwar. 
Heldigvis mødte han hurtigt Oscar og Joffrey. 
Oscar er hans nabo i landsbyen. De følges i 
skole og går i samme klasse. En af de første dage 
i skolen bad læreren dem om at løse en opgave 
sammen. Siden den dag har de været venner.

Drengene spiller kalikua. Kalikua er en leg, hvor man kaster 
en snurretop mod sin håndryg. Når den snurrer rundt, skal 
den tippes ned på jorden. Hvis man er god, snurrer den hurtigt 
og længe. Det gør lidt ondt på hånden, når de spiller i lang tid. 
Joshua kan godt lide, når de andre børn kigger på og hepper. 

Joshua elsker også at spille fodbold med sine venner. Det er hårdt 
at løbe i varmen. Men det er sjovt. Også selvom sveden løber, og 
hans bare tæer bliver ømme af at spurte rundt på banen.
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I dag føles turen til skolen ikke 
så lang. Joshua går og tænker på, 
om hans radio er blevet tør? Han 
forestiller sig, at den er blevet til en 
rigtig radio, der kan spille musik.  

Alle elever har en 
pligt, de skal udføre 
på skolen. Lige for 
tiden er Joshuas 
opgave at lave ler 
til billedkunst. Den 
røde jord fra de store 
myretuer er blød. 
Når den blandes med 
vand, bliver den til 
ler. Det bløde ler 
føles rart i hænderne. 
Leret kan formes til 
lige det, man ønsker. 
Joshua har lavet et 
hus og en radio.
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Efter aftensmaden 
laver Joshua lektier. 
Han har en lille sol-
celle. Hver morgen 
lægger Joshua den ud 
i solen foran huset. Så 
er den ladet op og klar 
til om aftenen. Den 
giver strøm til hans 
lygte, så han kan se 
bogstaverne i bogen. 

Når Joshua og Sande kommer hjem fra skole, er 
der en time, til det bliver mørkt. Joshua skal nå at 
hente vand ved brønden. Heldigvis tager det kun 
fem minutter at gå derhen. Hvis han er heldig, er 
køen til pumpen ikke alt for lang. Han skynder sig 
altid hjem, så han kan nå at lege lidt.

Om aftenen spiser de 
posho, som er en tyk 
grød kogt på majsmel. 
Hans bedstemor har 
også stegt hvide myrer. 
De smager ikke af så 
meget, men de knaser 
mellem tænderne. 

Myrerne har hans bedstemor samlet fra myre-
tuerne. De skyder op som små vulkaner på 
markerne rundt om landsbyen.
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Busturen hjem til Gulu tager tre timer. 
Billetten er dyr. Der er kun råd til at 
komme hjem én gang om året. Det 
er lang tid ikke at se sin mor og far. 
Joshua tænker tit på dem. Han tænker 
på, hvad de laver, og om de mon også 
savner ham. 

I år glæder han sig ekstra meget til 
at besøge sin familie. Han har fået 
en ny lillebror, som han ikke har set 
endnu. Måske har hans mor også en 
overraskelse til ham. Sidste år fik han 
en ny skoleuniform. Måske får han i  
år sit største ønske opfyldt. Måske  
får han en radio. 
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