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În Regatul lui Zulu este amplasat 

un magnific loc numit Valley.



O fetiță pe nume Jabulile locuiește aici. 

Ea a fost dintotdeauna un copil fericit. 

Ea este curioasă și mereu își pune  

întrebări despre viață. 

Tot ce o înconjoară o fascinează.



Tatăl lui Jabulile este fermier, iar mama ei 

profesoară. Aceștia i-au spus micuței să 

aibă vise mari. 

Cel mai mare vis al Jabulilei era să ajute oamenii.



În satul ei, toată lumea era prietenă cu Jabulile, 

dar mai ales bătrânii. Ei i-au povestit  

că demult au locuit acolo niște înțelepți.  

Jabulile își dorea acum să fie și ea înțeleaptă. 



Într-o zi îngrozitoare, norii s-au adunat  

deasupra satului Valley. Totul în jur  

a devenit gri și întunecat.  

O furtună urâtă s-a năpustit asupra locului. 



Vântul bătea atât de puternic încât a 

smuls acoperișurile colibelor, astfel 

oamenii și animalele și-au pierdut 

adăpostul. A fost o zi foarte tristă.



Tot satul plângea, „Ce vom face acum?“ 

„Culturile noastre sunt ruinate!“, spuneau fermierii plângând. 

„Casele noastre sunt distruse!“, se auzeau și bătrânii. 

Arătau de parcă orice urmă de speranță dispăruse. 

Dar Jabulile și-a amintit un sfat pe care, demult,  

i l-a spus înțeleptul ei tată.



Jabulile a început să vorbească sătenilor:  

„Furtuna ne-a rănit doar pe noi, pentru că am  

ales să vedem lucrurile în felul acesta!“ a spus ea. 

Dacă vă uitați pe cer, soarele este sus  

și strălucește din nou. Este o nouă zi. 

„După fiecare furtună, trebuie să apară  

un curcubeu!“ a strigat ea entuziasmată.



Parcă chemat de entuziasmul ei, 

chiar atunci a apărut un curcubeu 

fantastic. 



Sătenii au văzut curcubeul și pe fețele 

lor au apărut zâmbete.  

A fost exact ca o promisiune a faptului  

că furtuna s-a terminat.



În acel moment, localnicii au început  

să repare casele, fermierii să planteze noi culturi. 

Iarba a crescut de această 
dată mai verde ca niciodată.



Este din nou speranță și bucurie 

în Valley.








