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Včasih je živelo ljudstvo, ki se je imenovalo Maori. Zelo so častili kite, njihova sveta oseba je bil 
Pakiea ali Kahutia Te Rangi. Bil je jezdec kitov in s kiti se je znal pogovarjati. Tradicija je bila, da 
postane vsak novorojeni moški poglavar, ko odraste. Tokrat pa se je rodila deklica, ki so ji dali po 
velikem jezdecu kitov ime Kahu. Njena mama je pri tem imenu vztrajala, njen dedek pa je trdil, da s
tem dela jezdecu sramoto. Vendar je obveljalo mamino ime. Po tradiciji naj bi zakopali popkovino v
središču vasi. Vsi, ki so bili s Kahu v bližnjem sorodu, so pomagali, razen dedka, ker Kahu ni 
maral.
Ko je Kahu malo zrasla in je bila stara okoli 8 let, je nasedla velika jata kitov. Pri reševanju so vsi 
sodelovali, vendar komaj so rešili enega, je šel nazaj na kopno in bili so spet na začetku. Nazadnje 
so vsi kiti pomrli. Naslednji dan pa se je zgodilo nekaj čudežnega. Iz vode je prišel sveti kit, ki ga je
včasih vodil sam Kahutia Te Rangi.
Nazadnje so vsi kiti pomrli. Naslednji dan pa se je zgodilo nekaj čudežnega. Iz vode je prišel sveti 
kit, ki ga je včasih vodil sam Kahutia Te Rangi
Tudi on je nasedel, toda tokrat je bilo drugače, saj bi v primeru njegove smrti, umrlo vse ljudstvo 
Maorov. Zdaj so pomagali samo fantje in moški. Kahu je kljub prizadevanju drugih to videla in 
prišla pomagat. Ko je zvedela, kako je pomembno, da kit preživi, je zabredla v vodo. Ker je 
podedovala sposobnost pogovarjanja  s temi živalmi, jo je sedaj izkoristila in prepričala kita, da je 
šel nazaj v vodo. Odšla je z njim in ko je vse to videl njen dedek, se je zavedel kakšno napako je 
naredil.
Naslednji dan so jo našli na obali in ko se je zavedla, je bil dedek ob njej. Kasneje, ko je odrasla, je 
postala poglavarka.


