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Hej! 

Mit navn er Isa. 

Jeg har boet hele mit liv

på den lille ø Kami. 

Her på øen sker der aldrig noget. 

Næsten aldrig i hvert fald. 

Men det kommer jeg til om lidt. 

For først vil jeg fortælle lidt om øen 

og de folk, der bor her. 

Kami ligger langt mod vest i Grå-havet. 

Øen hører med til landet Karra, 

men det mærker vi ikke meget til. 

En gang om året 

kommer der nogle mænd fra Karra. 

De skal hente ti sække uld, 

som vi betaler i skat til Karras Konge. 

Resten af tiden får vi lov at være i fred. 

Det er alle glade for, 

for Kongen er vist ikke nogen rar mand. 

Kisten
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De fleste her på øen er bønder. 

Det er gode folk, 

som passer sig selv og deres marker. 

Og faktisk er de glade for at leve sådan. 

Her på øen holder man af, 

at den ene dag ligner den anden. 

Man elsker at dyrke sin jord 

og at passe sine dyr. 

Og det der med at opleve noget nyt, 

det er ikke rigtigt noget for dem. 

Den eneste, der ikke har det sådan, 

det er mig! 

Jeg er nemlig ikke som de andre. 

Jeg bliver ikke ør af glæde over

at skulle muge ud hos vores høns. 

Og jeg bryder ikke ud i sang, 

når jeg skal grave have. 

Jeg længes bare efter eventyr. 

Så folk på Kami mener, jeg er lidt sær. 

De er ikke sure på mig. 

Sådan er det slet ikke. 
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Næ, de synes bare, at jeg er sær. 

De forstår mig ikke. 

De kan ikke fatte, 

at jeg gider bruge min tid på bøger. 

Men det er det bedste, jeg ved. 

Jeg elsker at læse! 

Og jeg er den bedste til det på hele øen. 

Jeg er også den bedste til at skrive. 

Måske siger det ikke så meget. 

For de fleste på Kami 

kan nemlig slet ikke læse og skrive! 

Men jeg er altså god til det. 

Og det har jeg altid været. 

Jeg lærte begge dele, da jeg var ganske lille. 

Jeg har nok ikke været mere end fem år. 

Det var Gamle Bao, som hjalp mig med det. 

Men han er død nu, 

og jeg savner ham meget. 

Gamle Bao var øens skriver. 

Han var også glad for bøger, 

og han forstod mig. 
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Som ung var han væk fra øen i flere år. 

På en lang rejse. 

Folk mente, han var blevet gal, 

for sådan gør man ikke på Kami. 

Men Bao tog væk og vendte hjem igen. 

Sikke han kunne fortælle! 

Folk på øen syntes, 

han var endnu mere sær end mig. 

Men nu er han væk. 

Så nu er det kun mig, der er sær… 

Og nu er det mig, som er byens skriver. 

Noget nytte skal jeg jo gøre. 

Så det er min pligt at skrive øens historie ned. 

Det gør jeg i en stor, slidt bog. 

Den kaldes Kamis Epos. 

Sært navn, men sådan hedder den altså. 

De fleste dage er der ikke meget 

at skrive om. 

Det er mest noget med, 

hvor megen regn vi har fået. 

Og om vores dyr er syge og den slags. 
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