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En dag alle barna leker på tunet samler Sorie, pappaen til Nanah, dem
rundt seg og lurer på om de vil høre historien om hvordan Sierre Leone
fikk navnet sitt. Det vil de gjerne, og alle setter seg i skyggen under et stort
tre. Så bgynner Sorie å fortelle.
Det var en gang en mann som het Pedro. Han bodde egentlig i et land
som heter Portugal, men han var veldig glad i å oppdage nye steder og var
mest i båten sin og seilte rundt i verden.
Av og til var det sol og ingen vind å seile i. Da gikk Pedro og de andre
sjømennene opp på dekk og nøt det fine været. Andre ganger var det regn,
storm og høye bølger. Da måtte de jobbe hardt for å holde riktig kurs og
øse dag og natt for at båten ikke skulle bli full av vann.
Pedro syntes det var veldig spennende å reise til steder han ikke hadde
vært før, og en dag sa han til de andre sjømennene:
- Nå skal vi seile langs kysten av Afrika og oppleve hvordan det er der.
Jeg tror ikke det er så mange andre som har gjort det før oss!
De heiste seil og satte av sted i fint vær. Det var en lang tur med seilbåt,
og de seilte i mange dager, uker og måneder. De seilte forbi en kjempestor
ørken som strakte seg innover land så langt øyet rakk. De så kameler,
esler, sjiraffer og mange spennende fugler. Noen steder vinket de til
mennesker som var ute i små fiskebåter.
En dag var det endelig slutt på ørkenen, og det vokste trær og palmer
langs fine sandstrender. Så dukket det opp grønne, frodige åser og fjell.
Sola skinte på fjellene, og Pedro stod på dekk og så innover det vakre
landet.
- Jammen ligner ikke fjellene på en løve som ligger og ser utover, tenkte
han og smilte for seg selv. Ikke før han hadde tenkt dette, så blåste det
opp og skyet til. Pedro skjønte at det var en storm på vei. Han skyndte seg
under dekk, og like etterpå regnet og blåste det voldsomt! Og så begynte
det å lyne og tordne. - Oioioi, tenkte Pedro. - Det høres ut som en løve
som brøler fra fjellene inne på land når det tordner! Jeg tror dette landet
må hete Sierra Leone siden det både ser ut som, og høres ut som en løve.
Og hva betyr Sierra Leone? Jo, det betyr løvefjellet!
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