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Mai era puțină vreme până la nașterea Grațielei într-un 

mic sat din Mozambic. Țara era săracă și oamenii 
asupriți. Copiii nu aveau condiții bune la școală,  mulți 

nu știau să citească. Mama Grațielei visa să le dea 

copiilor ei șansa la oportunități mai bune. 

Însă fără educație, șansele nu erau prea mari.   



Grațiela urma să fie al șaselea copil al familiei. 

Însă acest eveniment fericit a fost precedat de o 

mare tristețe. Preaiubitul lor tată era pe patul de 

moarte. El visa că fata lui cea mai mică o să 

meargă la o școală bună. El știa că educația îi 

va da fetei sale oportunități pe care el nu le-a 

avut niciodată. Familia i-a promis tatălui, pe 
patul de moarte, că visul lui va deveni realitate.  



La câteva săptămâni după ce tatăl a murit, 

în familie s-a născut un nou copil. Ea a 

primit numele Grațiela – un nume pe 

măsura frumuseții și a binecuvântării pe 

care o aducea tuturor.  

Anii au trecut, iar Grațiela a adus multă 

bucurie în familie. Familia și-a ținut 

promisiunea. Grațiela va avea parte de o 

educație de calitate.  



Grațiela a fost o elevă foarte bună la școală, iar în 

timpul adolesceței a primit un dar care i-a schimbat 

viața. A primit o bursă la o școală bună din 

comunitate. 

Ea visa să devină profesoară și să folosească educația 

pe care o primea ca să educe și alți copii. Ea voia ca 

toţi copiii din Mozambic, patria sa, să știe să scrie și 

să citească. Visa la vremuri în care toți copiii merg la 

școală.  



Grațiela a studiat foarte mult la noua școală 

și a fost binecuvântată din nou cu o bursă la o 

universitate din îndepărtata Portugalie. Acolo 

ea și-a făcut prieteni noi, a învățat limbi 

străine noi și a citit o mulțime de cărți. Și 

și-a îndeplinit visul de a deveni profesoară. 

Toate acestea au făcut-o pe Grațiela foarte 

fericită. Doar un singur lucru o întrista… 



Acasă, oamenii încă nu erau liberi. Dar 

acum Grațiela era educată, știa 

multe lucruri și avea speranță. Și avea 

prieteni care simțeau la fel ca ea în 

legătură cu dreptul la educație al copiilor. 

Își va folosi cunoștințele și va lucra 

împreună cu prietenii ei ca să schimbe 

viața oamenilor din Mozambic!  



În sfârșit! Cu ajutorul tuturor 

prietenilor ei, Grațiela a ajutat 

Mozambicul  să devină o țară 

liberă! 



Cel care a fost ales să guverneze țara era 

prietenul special al Grațiele, Samora 

Machel. 

Samora și Grațiela s-au îndrăgostit unul de altul și 

s-au căsătorit. 



Grațiela a primit responsabilitatea de a se 

asigura că toți copiii din Mozambic au acces 

la educație de calitate. Foarte dificil, pentru că 

erau așa de mulți copii în Mozambic care nu 

știau să citească… 

Grațiela știa că acești copii au nevoie de 

educație și ea voia să facă o schimbare reală 

în țara ei. A început prin a aduce la școală 

fetele și băieții din clasele primare. Ea a 

vrut, în primul rând, ca toți copiii să aibă 

cărți și să învețe să citească. 



Grațiela și Samora au avut  doi copii, cu care au 

împărțit visul de a avea o viață mai bună pentru 

propria familie și pentru toți oamenii din 

Mozambic. Ei erau fericiți și plini de speranță.  

Apoi, într-o zi teribilă, Samora a murit într-un 

accident de avion. 



Grațiela a plans după Samora mulți ani, dar 

apoi a întâlnit din nou dragostea. A întâlnit un 

bărbat care visa și el toată viața să aducă 

oamenilor libertate, speranță și dreptul la 

educație.  

Grațiela s-a căsătorit cu Nelson Mandela și 

împreună ei și-au propus să sprijine copiii din 

Africa.  
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Visul Grațielei a devenit realitate. A devenit 

profesoară. Și-a văzut țara devenind o țară 

liberă. Și a făcut posibil ca tot mai mulți 

copii să aibă acces la educație și la 

oportunități de a face lucruri mărețe în viață. 
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Aceasta este o carte cu o poveste 
reală, copil drag. La ce acțiuni te 

inspiră?   




