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En gång i tiden var Höna och Örn vänner.
De levde i fred med alla de andra fåglarna.
Ingen av dem kunde flyga.
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När skuggan av Örns vinge faller på
marken varnar Höna sina kycklingar: ”Gå
undan från det öppna och torra landskapet!
”Och de svarar: ”Vi är inga dumskallar. Vi
kommer att springa.”
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En dag blev det hungersnöd i landet. Örn
var tvungen att gå mycket långt för att hitta
mat. Hon kom tillbaka mycket trött. ”Det
måste finnas ett enklare sätt att resa på!” sa
Örn.

3

När Örn kom nästa dag hittade hon Höna
krafsandes i sanden men ingen nål. Så Örn
flög ned snabbt och fångade en av
kycklingarna. Hon flög iväg med den. Från
den dagen hittar alltid Örn Höna
krafsandes i sanden efter nålen när hon
dyker upp.
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Efter en god natts sömn fick Höna en
briljant idé! Hon började samla ihop
avfallna fjädrar från alla deras fågelvänner.
”Låt oss sy ihop dem ovanpå våra egna
fjädrar!” sa hon. ”Kanske det gör det
enklare att resa.”
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”Ge mig bara en dag”, bad Höna Örn. Sedan
kan du laga din vinge och flyga iväg för att
leta mat igen. ”Bara en dag till”, sa Örn.
”Om du inte kan hitta nålen måste du ge
mig en av dina kycklingar som betalning.”
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Örn var den enda i byn med en synål så
hon började sy först. Hon sydde sig själv ett
par vackra vingar och flög upp högt ovanför
Höna. Höna lånade synålen men blev snart
trött på att sy. Hon lämnade synålen på
skåpet och gick ut i köket för att göra mat
åt sina barn.
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Senare den eftermiddagen kom Örn
tillbaka. Hon bad om synålen för att laga
några fjädrar som hade lossnat under
hennes resa. Höna letade efter den uppe på
skåpet. Hon letade i köket. Hon letade på
gården. Men nålen gick inte att hitta
någonstans.
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Men de andra fåglarna hade sett Örn flyga
iväg. De frågade Höna om de fick låna
synålen för att sy egna vingar. Snart var det
fåglar som flög över hela himlen.
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När den sista fågeln kom för att låna
synålen var Höna inte där. Så hennes barn
tog synålen och började att leka med den i
sanden. När de blev trötta på leken
lämnade de nålen i sanden.
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