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Într-o zi, o fetiță foarte isteață s-a născut 

în Gungululu în Capul de Est. 

Numele ei era Sindiwe Magona.

Era cea mai mare dintre cei opt frați. 



Seara, bunica ei le spunea povești 

minunate, cu căpcăuni și uriași, cu 

animale ale pădurii, fiare grozave și 

mici creature ale câmpiei. 

Era momentul preferat al lui Sindiwe. 



Sindiwe iubea școala și visa să 

devină învățătoare. 



Când Sindiwe a devenit adolescentă, 

familia ei a organizat o petrecere pentru 

a o sărbători. 

A fost îmbrăcată în haine speciale și un 

bătrân înțelept i-a cântat un cântec de 

laudă. 

(Fii binecuvântată, să ai viață 

lungă! 

Fie ca strămoșii să te apere!) 



Sindiwe s-a pregătit să devină 

învățătoare. Era foarte emoționată să 

predea la prima ei școală, 

Dar nu erau destule școli pentru copiii 

de culoare. Aceștia nu aveau destule 

bănci și nici caiete în care să scrie. 

Acest lucru a speriat-o pe Sindiwe. 

Cum putea să fie o învățătoare bună 

când copiii nu aveau nici unde să se 

așeze? 



A plecat de la școală pentru a lucra ca 

menajeră. 

Lucra în patru case diferite. 

Uneori oamenii o tratau urât și Sindiwe 

a fost tare nefericită. 



În tot acest timp, Sindiwe a 

studiat. 

Toată munca ei nu a fost în 

zadar! 

A câștigat o bursaă pentru a 

studia la New York. 

Împreună cu cei trei  copilași ai 

ei, și-a strâns bagajele și a 

zburat peste ocean în Statele 

Unite ale Americii. 



În New York, Sindiwe a 

studiat pentru a deveni 

asistent social. Își dorea să 

ajute oamenii și familiile 

lor să trăiască mai bine. 



Când și-a terminat studiile, 

Sindiwe a primit un loc de muncă 

la Națiunile Unite. 

Cele mai multe țări din lume se 

întâlnesc la Națiunile Unite să 

discute despre problemele pe care 

le au. 



Sindiwe a spus lumii despre 

problemele din Africa de Sud și 

cât de greu este pentru oamenii 

de culoare să trăiască acolo. 

Oamenilor de la Națiunile Unite 

le plăcea să asculte poveștile 

spuse de Sindiwe. Ei au dorit să 

afle mai multe despre oamenii 

din Africa de Sud. 

Poate că împreună vor reuși să 

schimbe lucrurile în Africa de Sud. 



Sindiwe a lucrat la Națiunile 

Unite  douăzeci de ani, timp în 

care copiii ei au crescut mari. 

Dar lui Sindiwe îi era dor de 

țara în care s-a născut. 

Ea dorea să își spună 

poveștile și oamenilor de 

acasă. 

Așa că și-a strâns bagajele, 

s-a urcat în avion și a zburat 

înapoi peste ocean la  Cape 

Town. 



Dragostea pentru cărți și 

povești au ajutat-o pe 

Sindiwe să scrie o 
sumedenie de cărți. Copiilor 

și adulților le place să 

citească poveștile ei. 

Mulți oameni o numesc 

Nomabali deoarece ea mereu 

scrie, spune sau citește povești. 





A fost odată o fetiță pe nume Sindiwe 

Magona. Ea avea un talent deosebit pentru 

povești. Seara, bunica micuței Sindiwe îi 

spunea povești minunate despre căpcăuni și 

uriși, animale ale pădurii, și micile creaturi ale 

pădurii. Acesta era momentul preferat al lui 

Sindiwe. Urmărește-o cum crește și ajunge să-

și trăiască propriile aventuri, călătorind peste 

oceane pentru a schimba lumea cu poveștile ei. 
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