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Thuli locuiește în sat împreună cu 
Bunica și văcuța lor, Mu. 

Părinții ei lucrează în oraș. 



În fiecare dimineață, devreme, Bunica o 

trezește pe Thuli pentru a privi răsăritul. 

Când soarele ajunge sus pe cer, Bunica o 

ajută pe Thuli să se spele. Îi periază 

dinții, îi spală fața și o pieptănă. 



Când Thuli este curată și îngrijită, Bunica 
îi dă o porție de terci. Thuli adoră terciul. 
Dar îi place și mai mult laptele, căci vine 

de la văcuța lor, Mu.  

Laptele este proaspăt și cremos. 



După ce mănâncă, Thuli și Bunica se 
așază sub copac, unde Bunica îi spune 

povești.  



Când termină de povestit, Bunica îi dă 

lui Thuli prăjiturele și un pahar de 

lapte proaspăt și cremos. 

Părinții lui Thuli aduc prăjiturele ori 

de câte ori vin în vizită. Prăjiturele cu 

ciocolată. Favoritele lui Thuli. 



Mu o privește mereu pe Thuli în timp ce 
își mănâncă prăjiturelele. Thuli ar vrea să 
împartă prăjiturelele cu Mu, dar Bunica îi 

dă doar atât cât să îi ajungă ei.  



Într-o zi, după ce a ascultat poveștile, 

Thuli a urmat-o pe Bunica în casă, 

mergând pe vârfurile picioarelor, astfel 

încât să nu fie auzită.  

Thuli o vede pe Bunica luând 

prăjiturelele dintr-o cutie aflată în 

cuptor. 



Thuli dă fuga afară și îi spune lui 
Mu că în curând vor putea împărți 

prăjiturelele. 



Puțin mai târziu, 
Bunica și Thuli dorm de după-amiază, 

după care se trezesc să privească asfințitul. 



Când soarele apune, Thuli se strecoară 
în bucătărie. 



Deschide cuptorul și ia prăjiturele pentru 
Mu. 



Mu o linge pe față pe Thuli când aceasta 

îi dă prăjiturelele. 

Mu zâmbește. Thuli zâmbește. 

- Este micul nostru 

secret, 
spune ea. 






