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Ne doream o revistă! Să ne scriem impresiile

de lectură, compunerile inspirate şi, cine ştie, mai

târziu, creaţiile literare. Poate, pentru unii dintre noi,

este spaţiul primitor în care debutăm. Aici suntem

cititori şi scriitori, suntem în aventura noastră Printre

cuvinte. Creştem odată cu textele şi lecturile, ne

deprindem cu lumea cărţilor, însufleţim personaje.

Celor care ne însoţesc în aceste pagini le promitem

că nu ne vom opri aici!

5 D şi doamna de română
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Bine și Rău

Sara Ioana Amarandei

Soarele zglobiu și vesel juca pe cerul ca

oglinda, fără urmă de nor. În Little Village, pe

fereastra orfelinatului, soarele trezea copiii cei

somnoroși. Primul pat din cameră era al unei fete cu

părul galben ca spicul de grâu, împletit într-o coadă

lungă până la genunchi. Ochii ei erau de un albastru

intens, iar fața ei – presărată cu pistrui aşa cum era

cerul nopții presărat cu stele.

În celălalt capăt al camerei, era un băiat cu

părul negru vâlvoi și neîngrijit. Se foia pe toate părțile

pentru a se feri de razele soarelui care încercau din

răsputeri să îl atingă pe față.

Pe fată o chema Penelope, dar i se spunea Penny, iar

pe băiat îl chema Kevin. Cei doi erau extrem de

diferiți. Penny adora tot ce era vesel și colorat, iar

Kevin era mereu ursuz și ura totul.

Într-o zi, când se relaxau în curtea orfelinatului, o lumină argintie și una

neagră îi înconjurară din cap până în picioare, și cu un puf, dispărură. După cinci

minute lungi și plictisitoare, se treziră în mijlocul unui castel. O jumătate a castelului

era plină de culori vii, iar deasupra unor scări de marmură se afla un semn mare din

aur pe care era scris cu litere din safire ,,Partea binelui”. Cealaltă jumătate era într-o

singură culoare, adică negru. Era simetrică cu partea binelui, dar în loc de scări de

marmură avea niște scări din lemn putrezit. Deasupra era un semn tot din lemn și era

scris ,,Partea răului” cu litere roșii-sângerii și foarte șubrede. În mijlocul celor două

părți era un semn mare pe care era scris „Magia binelui și a răului”.

Ca din pământ, apărură doi vrăjitori. Unul purta o barbă neagră și

neîngrijită, până în pământ, iar celălalt avea barba la fel de lungă dar albă și

mătăsoasă. Vrăjitorii le oferiră câte o robă și o scrisoare. În scrisoare era însemnat

orarul pe care urmau să îl aibă. Robele lor erau din mătase fină și în buzunarul

interior aveau câte o baghetă din lemn. Pe un panou era scrisă o legendă. Era

legenda unei săbii magice care putea oferi puteri extraordinare oricui o putea scoate

din piatră. Mai scria că dacă două persoane reușeau să o scoată din piatră, aceștia

trebuiau să lupte într-un duel de vrăjitori.

Fiindcă sabia se afla în Sala de Festivități, au pornit să încerce să o scoată.

Prima a încercat Penny și a reușit, apoi Kevin care a putut și el să o scoată. Acest

lucru însemna că urmează un duel între vrăjitori. În mai puțin de cinci minute, toată

școala s-a strâns în jurul lor. Penny nu voia să se lupte cu Kevin, dar acesta nu părea

că simte la fel. Părea că vrea să o distrugă pe Penny. Când lupta urma să înceapă,

Penny a folosit o vrajă puternică care a distrus sabia. Toți erau uluiţii. Nimeni nu

avusese curajul să distrugă sabia, în afară de Penny. După un moment de tăcere, toți

au început să chiuie și să cânte de bucurie. Unii strigau: „Am scăpat de sabia aia

blestemată!” sau „Suntem liberi!”. Sabia dezbinase generații de vrăjitori și

vrăjitoare.

Cei doi vrăjitori bărboși de mai devreme spuneau că școala nu mai trebuie

împărțită în două. Se pare că Penny era o eroină. Până și Kevin se bucura, ceea ce

era foarte ciudat pentru Penny. Era chiar ceva nou. După o petrecere de zile mari,

toți au mers la culcare. Copiii erau foarte încântați de ziua pe care au avut-o.
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Scrisoarea de la vrăjitor

Victor-Gabriel Beldiman

Prințul Robert a primit într-o zi o scrisoare de la un vrăjitor vestit, în care

vrăjitorul îi era recunoscător, pentru că l-a ajutat de multe ori. „Robert, pentru că ești

foarte harnic aș vrea să mă ajuți și de această dată, să salvăm lumea împreună. Îmi

trebuie mătura specială, din Pădurea Misterioasă de lângă castel”.

Surprins, Robert s-a pregătit și a plecat spre pădure. În drumul său, s-a rătăcit

și a căutat ajutor. Personajele care au venit în ajutorul său erau însă de partea

monstrului malefic ce dorea să-l încurce pe prinț. Următoarea primejdie a fost un

labirint complicat din care a reușit să iasă pentru a putea ajunge la mătura căutată.

Dar, pentru că inamicii

l-au împiedicat, Robert a

pornit un război împotriva

lor. Părea că răul a câștigat,

nu mai era nici o speranță de

câștig a binelui.

Dar, deodată, vrăjitorul a

apărut și, folosind bagheta

magică, și rostind confundus,

a creat confuzie asupra

tuturor. Astfel, Robert a luat

mătura și a plecat cu ea spre

casa vrăjitorului unde era

așteptat. Primind mătura

specială, vrăjitorul i-a oferit

drept recompensă lui Robert

o cutie cu dulciuri magice

preparate chiar de soția

vrăjitorului.

Mătura specială l-a ajutat pe

vrăjitor să-și îndeplinească

misiunea de a salva lumea,

iar Robert era foarte mândru

deoarece a contribuit la

salvarea lumii.
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În lumea necuvântătoarelor

Dimitrie Brânză

Copacii verzi și înalți priveau cu veselie spre cerul curat ca lacrima, iar

păsările zburau asemenea unor dansatori pricepuți. Respiram aerul proaspăt al naturii

și nici nu observam cum trecea timpul. Dar ziua se apropia de sfârșit!

Pregătindu-ne să plecăm din acel loc, păsările care ne încântaseră auzul,acum

ne însoțeau până la ieșirea din pădure. A fost o zi reușită!

Natura este un spaţiu fascinant și plin de mistere!

Într-o frumoasă și senină

dimineață de duminică, razele

blânde ale soarelui m-au trezit.

După ce am luat micul dejun, m-am

decis, împreună cu părinții, să

mergem la picnic în pădurea din

apropierea orașului.

Odată ajunși în pădure, ne-

am așezat la umbra unui copac

pentru a lua masa și apoi am plecat

în explorarea naturii. Am găsit un

loc magic, ca în povești, plin de

flori și păsări cântătoare. Am putut

observa multe buburuze, furnici și

gâze care mistune fare oboseală în

căutarea hranei. Albinuțele

munceau și ele de zor, culegând

polenul auriu și transformându-l în

miere dulce și înmiresmată.
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Coroana de lumină

Ștefan Crețu

Odată, demult, pe când oamenii nu erau cum sunt astăzi, trăia într-o țară

îndepărtată un mic copil-vrăjitor, pe nume Sam. El locuia într-o căsuță dărăpănată

care se afla pe vârful unui munte înalt.

Casa lui Sam fusese un castel minunat, dar ajunsese ruine din cauza unui dragon-

vrăjitor care pusese stăpânire pe acel ținut și îl alungase pe copil în munți, luându-i

puterile magice. Sam știa că trebuie să își regăsească magia pentru a-l înfrânge pe

Karil și a readuce bucuria în Maténs, țara lui. Deși avea doar unsprezece ani, era

firav și părea dezarmat, avea totuși o armă de neînvins: o coroană din raze de lumină.

Dar aceasta era închisă în castelul lui Karil, sub un blestem: cine o atingea, rămânea

pe veci trist și Maténs se stingea treptat.

Sam nu știa exact unde stătea

Karil, dar se luă după oamenii posedați de

acesta. Așa că merse până dădu de o piatră

care părea vie și nu lăsa niciun om să

treacă. Băiatul însă și-a făcut curaj și a

trecut efectiv prin ea, ajungând la palatul lui

Karil. La poartă, a întâlnit o făptură ciudată,

un urs roșu, care ținea captivă o fată într-o

cușcă. Aceasta i-a dat pe ascuns băiatului

sabia și el a învins ursul. Dintr-odată, din

urs a ieșit o inimă verde care s-a transformat

într-o cheie ce a descuiat cușca, iar fata i s-a

alăturat lui Sam. Drept mulțumire pentru că

a salvat-o, fata i-a dezvăluit că numai la

miezul nopții putea lua coroana fără să îl

atingă blestemul.

Așa că au așteptat ascunși până

noaptea, când Sam a luat coroana din raze

de lumină. Deodată, un fum negru l-a

învăluit și a simțit că se luptă cu o forță

nevăzută. Era Karil, dar băiatul își

recăpătase deja puterile magice și l-a învins.

Datorită copilului, ținutul Maténs a

fost salvat și peste tot s-a așternut fericirea.

Iar Sam și-a recăpătat castelul său fermecat.
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Valuri  încremenite

Ioan Bogdan Dănilă

Plecam din Murmansk cu vaporul

expediției care ne aștepta la o oarecare distanță de

țărm, unde marea era destul de adâncă.

Fuseserăm trimiși de Academia de Științe pentru

studierea faunei.

Alături de ceilalți șase membri ai expediției, m-am

așezat și eu în barca ce urma să ne ducă spre navă.

Talazuri enorme ne smulgeau din prăpăstii adânci,

aruncându-ne către un cer plumburiu ca oțelul. În

urma mea a rămas țărmul cu izbele sale și yakuții

prietenoși.

Călătoria a durat două zile, vaporul

rămânând încastrat în ghețuri. Am ieșit din cabină și

am urcat pe teugă. Roată împrejurul meu era

numai gheață cât vezi cu ochii. Marea

încremenise în timpul furtunii ca într-un ultim efort

de eliberare din îmbrățișarea cumplită a frigului.

Jerbe de apă înghețată străpungeau către cer, precum

colții de morsă. Pe cerul spălat de vânturile nordului,

de un albastru ireal strălucea soarele. Lăncile sale de

lumină se reflectau de mii de ori din gheață

străpungându-mi ochii.

Jos, lângă vapor, dintr-o copcă se ivi un cap de morsă, mustăcios ca un

marinar olandez. Am început să fac fotografii care urmau să mă ajute în elaborarea

materialului documentar pentru care am fost trimis. Ajutându-se de colții săi,

impresionantul animal își săltă trupul mătăhălos din apă. Zgomotul făcut de el stârni

interesul unui superb urs polar aflat în căutare de hrană.

Deși mulți au denumit acele locuri ca fiind pustiuri de gheață, eu, în acel

moment, le vedeam fremătând de viață. Deasupra mea se învârteau tot soiul de păsări

invadând aerul dimineții cu larma lor năucitoare. Voi avea mult de lucru aici, dar va fi

minunat.
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Paradisul pierdut

Sebastian Tudor Deju

Bună! Numele meu este Romi şi sunt un zimbru născut în urmă cu 17 ani, în

captivitate, la Parcul Natural Vânători Neamt. Într-o zi geroasă de februarie, am fost

transferat împreună cu frații mei pe nume Rocco, Robu, Roza şi Rolena de la grădina

zoologica într-o împrejmuire mare care se numea țarc de aclimatizare. Acolo, am stat

două săptămâni în care am explorat treptat noul teritoriu. Astfel, am explorat pășunea

cu izvorul cu apa cristalina și pădurea de foioase din vecinătate, plămânul verde al

planetei.

Într-o dimineață de martie,

am văzut în jurul nostru o forfotă de

nedescris. O mulțime de aparate de

fotografiat erau îndreptate spre noi,

fiind vedete. La un moment dat,

omul care ne hrănea zilnic cu fân și

alte bunătăți s-a îndreptat spre

poarta ţarcului pe care a deschis-o

larg și a împrăştiat cu generozitate

desertul nostru favorit: mere și

morcovi. Dintr-o dată, toți oamenii

au dispărut și împreuna cu frații mei

ne-am făcut curaj si ne-am dus să

gustăm bunătăţile.

Treptat, am ieșit din târg şi

am început să explorez natura, în

căutarea resurselor de hrană.

Trilurile îngereşti ale păsărilor se

auzeau din arborii umbroşi,

făcându-mă să am o senzaţie nouă:

sentimentul de libertate, ceva unic,

de nedescris.

Ce frumos e în libertate!
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Pierdută în timp

Miriam Gabriela Diaconu

Purtam la mână acelaşi ceas pe care îl purta şi Cronos. Era făcut din argint cu

acele ceasornicului aurii . M-am gândit la un an şi ca prin minune am ajuns în anul

2030. Era totul atât de real! Apoi am ajuns în anul 2040 şi 2050. Dar era ceva

ce încă nu aflasem despre ceas: dacă îl foloseam de prea multe ori, ajungeam în

Gaura Timpului, iar de acolo nu mai era cale de scăpare. Nu băgasem de seamă acest

lucru, iar când trebuia să mă teleportez în anul 3010, am ajuns în Gaura Timpului. Era

un spațiu alb nemărginit, nu exista cale de scăpare, iar ceasul dispăruse.

M-am trezit. Ceasul nu mai era, dar nici eu nu mai eram în Gaura Timpului.

Eram în camera mea, stăteam cu cartea în brațe. Fusese doar un vis...

E seară. Cerul s-a acoperit cu

o pătură de nori plumburii. Luna de

argint a apărut pe nesimțite. Încet-

încet apar pe cer mici steluțe

argintii. O adiere lină de vară

leagănă copacii, parcă ar încerca

să-i adoarmă. Greierii dau

concert şi în seara asta la fereastra

mea, dar eu nu îi ascult. Stau

cuminte în pat, citind. Eram

fascinată de ceea ce citeam, despre

Cronos şi călătoria sa în timp. Mi-

am dorit mereu să călătoresc în

timp. Chiar dacă am vrut să mai

citesc, moş Ene a apărut de nicăieri

şi m-a făcut sa adorm imediat. Era

un vis?
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Legenda broaștei

Maria Melania Huzum

La început, nu existau amfibienii mici și verzi, cunoscuți sub numele de broaște.

Neamul lor s-a născut într-un mod foarte interesant. Ascultați!

Demult, demult, pe o câmpie îndepărtată, era o mica locuință încropită din lut și

paie. Acolo trăia un tânăr frumos la trup, bun la suflet și sincer. Era voinic, cu plete

ondulate, negre și lucioase, avea un chip pe care puteai să citeşti încrederea, ochi verzi

ca smaraldele și buze roz ca florile de castan. Îl chema Flinn.

Tânărul era sărac, dar avea un prieten: căluțul său de jucărie. Acesta era cât el în

înălțime, avea coama şi coada făcute din lemn de abanos, ochii erau două bile de sticlă

pictată, iar trupul, picioarele și capul său erau făcute din lemn de stejar.

În fiecare zi, Flinn vorbea cu prietenul său, chiar dacă acesta nu-i răspundea. Aveau

ca temă orice subiect, vorbeau zi și noapte, iar uneori Flinn îi spunea căluțului său

dorințe și secrete.

Într-o zi, nu știu cum, a fost o mare inundație, iar câmpia s-a transformat într-o

mare! Casa tânărului împreuna cu el și amicul său, a fost luată pe sus! Locuința s-a

dezintegrat, dar Flinn a reușit să supravieţuiască urcându-se pe un perete din lut. Din

păcate, nu a reușit să-l ridice și pe prietenul său lângă el.

-Nu voi renunța la tine! a spus voinicul și a încercat încă o dată să tragă căluțul

lângă el, dar tot nu a reușit. Cu lacrimi în ochi, a spus:

-Adio, prietene! Nu te voi uita niciodată!

Ultimele părți ale jucăriei pe care le-a văzut Flinn au fost coama şi coada sa, apoi a

dispărut pentru totdeauna.

Peste două-trei zile, apa scăzu, iar tânărul a plecat să găsească un han. Merse multe

zile și nopți, prin păduri și râuri mari, până ajunse într-o vale. La marginea sa, era un

mic sat, dar până acolo mai era o căsuță drăguță şi mică, pe marginea drumului. Flinn

porni într-acolo, crezând că e un han. Când a ajuns acolo, ciocăni ușor. Ușa se

deschise, iar în prag apăru un om cu o robă lungă și albă, cu o bandană neagră pe cap.

Era un înțelept.

-Scuzați-mă, acesta

este un han? întrebă Finn.

-Din păcate, nu. Eu

sunt un înțelept, iar aceasta

este locuința mea. Îți

cunosc trecutul, tinere, așa

că vei locui cu mine de

acum încolo.

-Mulțumesc mult,

înțeleptule, dar mai am o

rugăminte: te rog invață-

mă cunoștințele și secretele

tale, iar eu îți voi rămâne

recunoscător! Zise

voinicul.
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-De acord, dar nu te voi învăța tot ce știu! Unele lucruri trebuie să le afli singur! Mai

zise el. Intră, te rog!

Tânărul intră și văzu multe camera mici, dar frumoase și decorate cu cărți. Merse

cu înțeleptul în bucătărie,unde savurară o masă copioasă.

Anii trecură, iar voinicul devein aproape la fel de isteț ca înțeleptul. Acest lucru îl

umplu de mândrie și deveni, dintr-un om bun și sincer, un lăudăros și nerecunoscător.

Într-o zi, înțeleptul plecă după merinde în sătuc. Flinn cercetă atunci toate odăile

căsuței, doar că puțin mai detaliat. În colțul bibliotecii, zări un cufăr mare, din piele

maronie, cu colțuri aurii. Flinn merse spre acesta și îl deschise. Înăuntru era o

oglinjoară stropită cu argint, iar pe spatele ei scria: “Cel ce va rosti cuvântul maimuță

invers,va vedea în oglindă ceea ce dorește”. Lângă ea era o sticluță cu un lichid de

culoare verde ca iarba udă imediat după ploaie. Avea o etichetă pe care scria:

”Pregătită pentru testare”. Flinn a dorit să le ia și să le ascundă, dar a auzit ușa casei

trântindu-se. Venise înțeleptul. Tânărul îi ieși în întâmpinare, dar trecu prin alte camere

ca să nu știe că a fost în bibliotecă.

-Pâinea cu maia era prea scumpă, așa că nu am mai cumpărat! Spuse înțeleptul

nervos.

-Nu te înfuria! Calmul și bunătatea sunt mai bune decât supărarea! Spuse voinicul,

însă în sinea lui gândea: “Nu pot lua acele obiecte acum! Va trebui să mă furișez la

noapte, când înțeleptul doarme buștean!”.

Luna strălucea pe cerul înstelat. Era miezul nopții. Tânărul se asigură că înțeleptul

doarme tun, apoi se furișă în bibliotecă.

Când a deschis cufărul, nu a găsit decât oglinda. Se întrebă unde e poțiunea, apoi

auzi ceva deasupra capului său.Se uită în sus şi văzu cum o picătură din poțiunea verde

cade pe obrazul său.

Dintr-odată, tânărul începu să se micșoreze și deveni din ce în ce mai mic. Se

sperie că va deveni mic decât un purice, dar micșorarea se opri.

În fața sa, îl văzu pe înțelept, acum de proporțiile unui elefant. El spuse:

-Știam ce vei încerca în noaptea asta și știam ce s-a întâmplat acasă în lipsa mea.

Această poțiune am făcut-o acum ceva timp și doream să creez un neam nou. Voiam

să testez poțiunea peste un an și pe altcineva, dar m-am văzut nevoit să o testez pe tine.

Ai spus că vei fi recunoscător pentru tot ce te-am învățat, dar n-a fost să fie. Drept

pedeapsă pentru fapta ta, a mai spus el, te încui într-un loc pe măsura înălțimii tale!

Îl luă pe Flinn în mâini și îl încuie într-o colivie. Aceasta era din fier, avea o

culoare vișinie și nu te puteai strecura printer zăbrele.

-De acum, a zis înțeleptul, te vei numi broască.

Abia atunci voinicul își privi noua înfățișare. Avea o piele verde-închis, câțiva negi

pe spate și își simți ochii bulbucați.

Peste un an, tânărul uită de înfățișarea sa omenească. Atunci i se alătură o doamnă

broască. Fusese o fată rea, iar înțeleptul a testat poţiunea și pe ea. Arăta la fel ca Flinn,

dar avea o piele verde-deschis. Cei doi s-au îndrăgostit la prima vedere.

Într-o zi, înțeleptul le-a eliberat, iar ființele și-au ales drept casă râurile și lacurile.

Acolo, femeia broscuță a dat viață unor ouă de broască.

Așa, dragii mei, a apărut neamul broaștelor.
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O zi cu ghinioane

Ruxandra Ioniţă

Ploua cu picături mari. Trotuarul era spălat de apa

murdară pe care o aruncau mașinile. Mă grăbeam, nu

voiam să întârzii din nou! De-abia puteam stăpâni

umbrela viu colorată pe care vântul o hărțuia nemilos.

Deodată, m-a fulgerat un gând: oare am luat referatul la

care lucrasem o săptămână întreagă?!? Era tema mea la

dirigenție și, dacă o uitasem acasă, urma să îmi aducă un

doi de toată frumusețea!

Nu mai puteam să mă întorc din drum, nu era

timp...Și nici locul să îmi verific ghiozdanul... Nu mi-

am dat seama când clădirea impunătoare a școlii mi-a

răsărit în față. Am intrat iute, gonită de rafalele

puternice ale ploii dușmănoase.

Nici bine nu am pășit în clasă, că a și început

prima oră. Eram cu gândul tot la referatul meu și prea

puțin atentă la ce se petrecea în jur. „Atât mi-ar mai

lipsi, să mă asculte..” Nu e vorbă, învățasem lecția pe de

rost, dar mă simțeam aeriană. O umezeală suspectă

venea dinspre caietele scoase din ghiozdan. Oare ce

surpriză îmi rezerva în pauză rucsăcelul meu murat? Nu

cumva peștișorul meu, Goldie, înoată chiar acum printre

manuale și caiete?! Sincer, îmi era teamă să aflu

răspunsul...

Nici nu s-a întors bine doamna profesoară către ușă, pentru a ieși, că m-am și

repezit la ghiozdan. Bietele mele cărți, abia primite, aveau foile încrețite de umezeală,

cerneala se întinsese pe paginile caietelor, transformându-le în desene marine, iar

referatul cu pricina stătea mototolit într-un colț unde apa acționase cel mai violent.

Văzând dezastrul, aproape că m-a apucat plânsul...Toată munca mea se dusese pe apa

sâmbetei! Ce voi prezenta la oră?

Pauza, ce a apărut nesfârșită, s-a terminat în cele din urmă, iar doamna

dirigintă a potolit zgomotul provocat de discuțiile colegilor gălăgioși. Începea calvarul

meu! Ca să nu izbucnesc în plâns evitam să privesc în ochii doamnei. Avusese

încredere în mine...

-Azi am hotărât să facem o discuție liberă pe marginea subiectului dat ca temă,

Cum să fim buni colegi, prin urmare nu mai trebuie să prezentați referatele, a spus

doamna dirigintă.

Oare am auzit bine? Scăpasem de citirea ilizibilului referat!?

Dintr-o dată, norii de ploaie din suflet mi s-au risipit, iar soarele

speranței le-a luat locul. Perspectiva unei note mici dispăruse. Chiar

dacă începuse prost, ziua nu mai părea atât de rea. În definitiv,

ghinioanele nu țin o veșnicie!
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Bătălia reginelor

Maya Elena Istrate 

Acum mii de ani, a avut loc o luptă monstruoasă, o luptă de dans. Poate că vă

întrebați ce este așa rău la o luptă a dansului. Ei bine, soarta țării ,,ENATHA”

depindea de asta. Din fericire, Anny, regina ținutului Enatha, a câștigat, iar Beth, sora

şi rivala Annyei, cea pe care o urau cu toții și care dorea să se răzbune pe toți cei care

încercau să o înveselească, a fost alungată din țară și de atunci nimeni nu a mai auzit

de ea. Unii spun ca Beth a murit după concurs sau că Anny a pierdut bătălia, dar acum

veţi afla povestea reală.

Beth nu-și schimba niciodată ținuta, astfel că mereu era îmbrăcată într-un

costum negru de piele și în picioare avea o pereche de balerini albaștri ca și cerul

noaptea. Anny era îmbrăcată cu o rochie albă cu sclipici auriu și pantofi argintii cu un

toc nu foarte înalt, adora să îşi prindă părul cật mai vesel, spre deosebire de Beth. Ea

își lasă mereu părul negru ca smoala pe spate său și-l prinde într-un coc rebel în vậrful

capului.

În timpul bătăliei, cu toții stăteau cu pumnii stranși pentru victoria Annyei.

Prima dată, a început să danseze Beth. Aceasta prezentat un agresiv dans Hip-Hop,

apoi a continuat Anny, cu o reprezentație captivantă de gimnastică ritmică. A urmat

Beth, care nici măcar atenția spiritelor-jurați nu a avut-o, cu un dans ce conținea

mișcări ce păreau a fi improvizate. Concursul a fost încheiat de Anny ce a pregătit un

dans maiestuos, mai exact balet.

În final Anny, a dovedit că are dreptul să nu-și mai împartă tronul cu Beth, cea

de care nimeni nu mai știe nimic.
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Tărâmul creaturilor magice

Ilaria-Elena Istrati

Vara este pe sfârșite. Petele viu colorate vor fi în curând înlocuite cu lacrimile

amare ale ploii. Pentru a mă bucura de ultimele raze de libertate, strălucind necontenit,

prefer să adulmec mirosul dulce al pădurii verzi. Printre florile plăpânde, îmi găsesc

cărarea. Mă îndrept înainte, cu zâmbetul până la urechi. Din spate, un sunet lung

tulbură liniștea.

Ieșind de după un tufiș misterios, zăresc o ființă bizară. Mă uit atentă la

acesta și, analizându-l mi-am dat seama că era un HIPOGRIF. Această făptură este

magică, având picioarele din față, aripile și capul unui vultur imens, iar corpul,

picioarele din spate și coada unui cal. Neștiind cum poate reacționa, am preferat să

plec mai departe.

Nu peste multă vreme, un glas, la fel de înspăimântător trezi pădurea. Din

umbra nopții, sări voinic un CENTAUR. Când eram mică, tot timpul îmi citeau

părinții despre aceste creaturi și râdeam la fragmentul în care era descrisă înfățișarea

acestora. Ei sunt jumătate oameni, jumătate animale, cu trup de cal și bust de oameni.

De fiecare dată, mama îmi explica că aceștia se comportă ciudat la vederea unui om și,

din nou, am preferat să o iau la goană către direcția apusului.

Mă odihnesc puțin, lângă un arbore bătrân. Mă uit pierdută în sus, dând cu

ochii de un Phoenix. Acesta e o specie rară, care poate căra greutăți imense, lacrimile

lui au puteri vindecătoare și putând învinge moartea. Poate renaște din propria cenușă,

după pieire. Mă uit ceva timp la aspectul minunat al acestuia, apoi continui drumul. Se

vede deja o stea stralucind, dând de veste că plapuma neagră de mătase a nopții s-a

instalat. Oriunde poți găsi creaturi magice!
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Fata, auzind asta nu întelegea ce se întâmplă, spuse că nu are nici un lanț magic, 

nu-l crezuse pe loc. Atunci, omul, pe nume Leo, i-a cerut medalionul și a făcut-o pe 

Alice să zboare, apăsând pe diamantul din mijloc. În acel moment, și-a dat și ea seama 

că totul era real. 

Fară nici un cuvânt în plus, Leo a luat-o de mână și au ieșit pe geam, ajungând

într-o pădure cunoscută de Alice. Domnul era sigur ca vrăjitorul nu o va căuta aici

până își va face un plan mai bun, așa că îi răspunse într-un final la întrebarile puse de

Alice.

Medalionul era magic, proteja pădurea și toate viețuitoarele ei. Vrăjitorul voia să-l

distrugă. Dar nu a apucat să-i povestească tot, că vrăjitorul i-a și găsit!

Alice nici nu se gândea să îi dea medalionul, dar Leo îi explică ce se va întâmpla

dacă nu îl va da de bună voie. Acum chiar nu mai avea de ales! Ori îi dădea

medalionul, ori îl distrugea pe Leo. Nu putea să lase să se întâmple nici una dintre

acestea, așa că găsi repede o soluție.

,,Bine, ți-l dau!” spuse ea. Apoi scoase repede din buzunar un alt medalion aproape

identic și îl dădu vrăjitorului. În clipa când acesta verifica dacă e cel real, Alice îl

transformă în stană de piatră pe vrăjitor! Leo rămase uimit de curajul fetiței, dar după

asta, îi mulțumi pentru că l-a salvat.

De atunci, Alice prețui și mai mult medalionul magic, deoarece acesta îi amintea

mereu de Leo, omul bun care a ajutat-o și de bunica ei, cea care îi dăruise colierul.

O zi de neuitat

Alexandra Francesca  Kall

Știți acele povești în care supereroii și

răufăcătorii se luptă între ei și cineva câștigă? Ei, astăzi

am să vă povestesc o întâmplare asemănătoare:

,,În diminețile acestea de vară, când soarele

strălucește cu atâta putere, cum să nu ai zâmbetul pe

buze?” se gândea Alice înainte să știe ce o să urmeze.

Deodată, intră prin geam un om care părea a fi

unul magic. Fetița se uită la el, omul la ea și păreau

amândoi foarte speriați. Fără să mai stea mult pe

gânduri, omul, îi spuse că trebuie să fugă cu el pentru a

se salva si pentru a ocroti un lucru prețios, pentru că un

vrăjitor va da buzna în casa ei să îi fure medalionul

fermecat.
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În căutarea misterului din peștera Phoenix

Andrei Marinca 

A fost odată ca niciodată, un biet orfan londonez, pe nume Justin Case. De

când părinții lui muriseră în mod misterios, în urmă cu șapte ani, pe când Justin Case

avea doar cinci ani, acesta cutreiera străzile Londrei în căutare de mâncare, mereu

urmat de o misterioasă umbră.

Din ziua în care devenise orfan, el căuta prin uriașa capitală răspunsul cu

privire la cauza decesului părinților săi, dar fără succes, până în ziua de azi, în a lui

căutare.

Într-o zi dogoritoare de iulie, Justin se apropie de marginea orașului, călăuzit de

singurul lui indiciu, un bilet găsit în bucătăria fostei sale case, pe care scria: „Peștera

Phoenix!”. Ajunse în fața unei uriașe pietre, despre care se zvonea că este intrarea în

peșteră, dar chiar înainte de a o atinge, umbra misterioasă se ivi la lumină și se

apropie indiscretă de el. Justin nu se sperie, ci se împrieteni cu João.

João îi povesti lui Justin despre monstrul din adâncurile peșterii, pe nume Félix,

cel care deține Fumul Infinit, fum pe care dacă îl inhalai, mureai pe loc, chiar dacă

erai cel mai sănătos om sau animal din lume.

După ce Justin primi toate informațiile, inclusiv calea de intrare în peșteră (metodă pe

care nu o pot dezvălui, sub jurământ fiind), cei doi porniră împreună la drum în

căutarea lui Félix, cu obiectivul de a-l distruge.

Pe parcursul drumului, legăturile dintre evenimente se strângeau, cu fiecare pas

pe care Justin îl făcea prin galeria subterană interminabilă, luminată slab de câteva

torțe. Orfanul avea impresia că există o legătură între Fumul Infinit și moartea

părinților săi, în aceeași măsură în care îl suspecta pe bună dreptate pe amicul său.

Când, în sfârșit, ajunseră la capătul tunelului, ieșiră într-o cameră infinită, la fel ca și

viața păsării Phoenix. În momentul acela, Justin se întoarse către João, dar…ia-l de

unde nu-i. În locul băiețelului cumsecade era acum un pumn de cenușă. Pe

neașteptate, din cenușa neagră se ridică o măiastră pasăre Phoenix, cu penajul în

culorile focului, ce începu a-i vorbi lui Justin:

Nefericitule! Nu ți-ai dat seama de capcana mea, iar acum vei sfârși și tu la fel

ca părinții tăi, înecat cu Fumul Infinit! Eu sunt JoãoFélix!

Știam eu! îi spuse Justin. Te înșeli, Félix, nu vei reuși! Bănuiesc că nu ai studiat

cu atenție numele meu, deci nu știi că sunt pregătit pentru absolut orice.

În acea clipă, scoase din mica valiză de piele pe care o purta cu el pretutindeni o

bucată de fier și o aruncă peste pasăre. Aceasta, fiind rănită mortal, căzu în piruete,

urlând de durere. Pierise definitiv, la fel și fumul letal pe care îl folosea drept armă.

Justin triumfase! Imediat după ce pasărea dispăru, peștera începu să se dărâme.

Justin alergă spre ieșire. Și alergă, și alergă…

Reușise! A ieșit la suprafață teafăr. Chiar

dacă după isprava lui nu devenise faimos și era în

continuare orfan, el se mulțumi cu gândul că

salvase multe vieți nevinovate și că dezlegase

misterul morții părinților săi. În călătoria lui,

Justin Case a învățat un lucru foarte important:

AI ÎNCREDERE ÎN INSTINCTELE TALE!
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Şi cuvântătoare, și necuvântătoare

Mariş Rafaela Petra

Sunt o salamandră, un animal banal. Desigur,

pentru voi, oamenii, sunt un amfibian frumos,

însemnat cu pete galbene, stridente. E într-adevăr

minunat să pot trăi atât în apă, cât și pe uscat, dar

oriunde m-aș afla, duc o viață prea simplă și

plictisitoare. Am o perspectivă joasă. Tot ce văd

azi am văzut și ieri și voi vedea și mâine. Lumea

acvatică e singurul lucru interesant și mereu diferit

pe care îl știu. Atât. De aceea, dorința mea cea mai

arzătoare e să devin om. Un om-amfibie, care să

poată trăi și în apă, și pe uscat, însă acum îmi dau

seama că e imposibil.

V-am păcălit! Vă întrebați de ce sunt așa de

bine-dispusă? Nu, nu cred, dar tot vă voi spune

care e motivul: dorința mea a devenit realitate!

Lumea e foarte diferită. Am acum două picioare, dar mult mai rapide. Îmi

mângâi tot mai des părul și observ că am căpătat aspectul elegant pe care îl are un om.

Locuiesc într-o casă adevărată, mare și confortabilă. Familia și prietenii mei sunt și ei

oameni. Urechile mele cunosc noi sunete ca vocile oamenilor, muzica, ciripitul

păsărilor. Pielea mea, acum, atinsă de soare, este mult mai delicată decât îmi

aminteam. Este toamnă încă; nasul meu e străpuns de noi miresme, cea mai plăcută e

cea de frunze uscate. Gustativul meu e din ce în ce mai pretențios. Ochii mei văd

acum copacii până în capătul lor. Vârf, căci așa am înțeles că se numește. Vârf ca al

munților. Vârfuri înfipte în cer. Văd, de asemenea, enorm de multe culori vii, nu triste,

ca cele din zona umedă de lângă balta care îmi era casă. Noaptea mai văd luna clară,

purtătoare de făclie. Pot dansa, pot vorbi, pot citi și toate acestea mă țin într-o mirare

continuă. Sunt lucrurile care îmi lipseau. Pot vedea nuanțe schimbătoare, ca cele de pe

cerul serii. Pot să îmi înalț privirea. Da, în sfârșit mă pot uita în sus și pot vedea clar în

depărtare. Nu mai sunt obligată să văd doar în stânga și în dreapta, nu mai trebuie să

fiu atentă la prădători și nu trebuie să mă lupt pentru propria mâncare sau să mă

furișez în spatele ei, cu teama că va fugi.

Este chiar minunat. Mă simt cu adevărat vie.

Am descoperit că pot oricând să mă transform în salamandră dacă vreau! Cred

că e o chestiune care ține de imaginație. Sau de voință. Nu știu. Pot fi cuvântătoare și

necuvântătoare, dar nu cred că îmi voi folosi această abilitate prea curând. Important e

să știu că pot să mă transform. Deocamdată, mă bucur cum nu m-am bucurat până

acum de frumusețea lumii, pe care încă o percep prin scânteieri galbene de

salamandră.
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Aparențele înșală

Ilinca Maria Mihalache-Boştină

Am schimbat și noi două vorbe. Nu des am ocazia să vorbesc cu cineva, având în

vedere că lumea mă ocolește de obicei. Mi-a povestit cum că frații și suratele ei au

devenit momeală pentru pești, iar ea a fost singura care a scăpat.

Nici râma nu prea avea succes când ieșea din pământ (foarte rar, presupun). Și pe

ea o ocolea lumea. Însă nu părea prea afectată din pricina asta. A venit doar ca să îmi

zică faptul că nu e o problemă să arăți diferit. Trebuie doar să arăți că ești încrezător și

să te accepți așa cum ești.

Faptul că știam că nu eram singurul subestimat m-a ajutat să fiu mai încrezător. Nu

îmi mai era frică să ies afară și, în plus, am început să interacționez mai mult cu alţii.

Ba chiar mi-am făcut și prieteni! Sincer să fiu, mulți au crezut că eu îmi făceam pânzele

pentru pradă, dar eu doar așteptam să se prindă cineva cu care să vorbesc.

Morala acestei povești este că nu trebuie să vă fie frică de cum arătați, ci trebuie să

vă iubiți mai mult ca niciodată, deoarece asta înseamnă că sunteți speciali!

Nu pot să descriu cum mă simt. Toate

vietățile sunt speriate de mine. Nu am

prieteni. Lumea zice că ar trebui să stau

ascuns. Și asta doar pentru că sunt un

păianjen!

De câte ori ies din gaura mea, toți fug de

rup pământul. Ce îi sperie? Faptul că am mai

multe picioare? Până la urmă, am și eu un

suflet. Faptul că știu că nu am făcut nimic rău

și toți mă ocolesc mă determină să fiu trist cât

e ziua de lungă.

Într-o zi, mă trezesc la ușa locuinței mele

cu o râmă. Am invitat-o înauntru. În casă era

rece, ceea ce era un lucru agreat de oaspetele

meu. Acesta s-a așezat pe o bucată de pânză

pe care am lăsat-o accidental pe jos.
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Sabia fermecată

` Alesia-Ioana Mocanu

A fost odată ca niciodată, în Franţa, un băiat pe nume Pierre. Acesta voia să-şi

găsească prietenii, care fuseseră răpiţi şi ţinuţi captivi de un rege crud si nemilos, pe

nume Charles. Acesta a cerut încarcerarea prietenilor lui Pierre, deoarece aceştia au

dovedit curaj şi s-au împotrivit ca regele să le ocupe pământurile pentru a-şi organiza

un fond de vânătoare. Astfel au ajuns prietenii băiatului prizonierii regelui.

Însă Pierre ştia că adevăratul motiv pentru care regele a ocupat acele

pământuri nu era vânătoarea. De fapt, regele voia să pună mâna pe sabia fermecată ce

se afla pe acele terenuri, pentru a-şi spori puterile pe calea magiei.

Sabia era din aur pur, împodobită cu rubine, care aveau puteri magice

importante. Sabia a fost făurită de un meştesugar care i-a oferit-o fiului său, pentru ca

acesta, când va creşte mare, să devină stăpân pe acele pământuri şi să poată fi un lider

pentru cei mulţi şi nevoiaşi, dar mai ales pentru a realiza un regat frumos.

În castelul regelui, existau numai lucruri înfricoşătoare precum unelte de magie neagră,

păsări împăiate, globuri misterioase, arme, cuţite.

Alături de partenerul său fidel, porumbelul Jacques, Pierre pleacă în căutarea

sabiei fermecate. Blestemul sabiei, despre care numai Pierre ştia era că le oferea

oamenilor puteri magice, însă doar celor care voiau să facă fapte bune, astfel devenind

un instrument al morţii eterne pentru cei care doreau să-şi folosească puterile în

scopuri egoiste şi malefice.

Pierre, el însuşi stăpânind magia, a dorit să

schimbe înfaţişarea porumbelului într-una... mai

diferită, aşa că l-a transformat pe Jacques într-o

prinţesă frumoasă, pe care regele dorea să o ia

în căsătorie, îndrăgostindu-se pe loc de ea.

Prinţesa îl atrage pe rege, spunându-i că ştie

unde se află sabia fermecată, iar regele o

urmează, ajungând într-o pădure luxuriantă.

Acestuia i se înmâneaza sabia mult dorită, dar la

prima atingere, regele se transformă în stană de

piatră.

Văzând că regele a împietrit, prinţesa vru să

conducă ea regatul şi să scape de baiat, astfel

împingându-l într-o prăpastie. Din fericire,

puterile sabiei îl salvează pe băiat, care o

pedepseşte pe prinţesă, transformand-o într-un

corb.

Pierre îşi eliberează prietenii, astfel devenind

rege, fiind singurul care a folosit sabia în scopul

binelui celor mulţi.
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Aventură în lumea gâzelor

Bianca-Maria Negură

Stăteam la umbra nucului din grădina bunicii, citind o carte. Păsările ciripeau,

iar copii se jucau și râdeau...era perfect!

Am mai stat ceva timp și am realizat că mărimea mea nu era aceeași. Mă

simțeam diferit, iar când m-am uitat în jur, iarba mă acoperea ca o plapumă. Furnicile,

gărgărițele și cărăbușii erau de mărimea mea. Eram speriată.

Dintr-odată, văd o gărgăriță care se apropie de mine şi îmi zice ,,Bun venit în

Lumea Gâzelor!”. Nu știam ce se întâmplă, totuși îmi plăcea acolo.

În timp ce mă plimbam printre firele imense de iarbă, vedeam albine zburând

din floare în floare, fluturii zburau precum niște zmeie frumos colorate, iar copiii

furnicilor cărau provizii și firimituri de pâine. În timp ce își supravegheau copiii,

mamele furnici m-au văzut singurică așa că m-au invitat la un ceai. Ele erau tare

gospodine și un exemplu perfect. Am mai stat de vorbă cu ele, mi-am băut ceaiul, apoi

le-am zis ,,La revedere!” politicos și am pornit să explorez lucruri noi.

Nu am ajuns departe, cînd am dat de un pârâu care avea lângă el niște greieri.

Cântau foarte frumos la vioară! Imediat m-au observat și pe mine că îi admiram așa că

unul a scos din buzunar un bilet la concertul de vară al gâzelor. Muzica lor mă liniștea

profund.

Îmi era tare dor de casă, chiar dacă îmi plăcea acolo. M-am așezat pe o floare

și am adormit. În dimineața următoare, eram tot acolo, doar că mărimea mea era

normală. Bunica era tare îngrijorată. A venit și m-a întrebat pe unde am umblat așa

mult. I-am povestit despre călătoria mea în Lumea Gâzelor și m-a ascultat fascinată.

Cu siguranță și bunicii mele i-ar fi plăcut în lumea gâzelor. Încă mă întreb cum de m-

am mișcat și pe pământ dar și pe lumea gâzelor. Cred că nu vom ști niciodată.
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Apus de toamnă

Andreea-Ioana Palade

Totul era într-o stare somnoroasă, vântul bătea liniștit printre resturile de

frunze care mai rămăseseră prinse ușor de crengile singurului copac de acolo, un stejar

bătrân, cu gândul la cerul care făcea jocuri de lumini și culori plăcute. Pe jos era un

covor de frunze colorate în culorile toamnei, care țineau cald pământului. Soarele își

lua rămas bun în timp ce se gândea cu frică la faptul că nu știe când se va trezi cu

dinții ascuțiți. Totul era perfect, deși era doar ora cinci afară deja se întuneca repede și

se făcea din ce în ce mai frig în fiecare secundă. În mai puțin de o oră, totul era asuprit

de beznă, care te deruta complet. În aer era un miros plăcut de iarnă pe care îl așteptam

de mult timp. Deja știam ce urmează, nu mă miram dacă peste câteva zile începea să

fulguiască subit cu balerine grațioase care dansau în tutu-urile albe prin văzduh. Deja

se făcea târziu, vântul se întețea, iar aerul era foarte rece.

Toate se mișcau repede de parcă Toamna dorea să își termine repede treaba să

poată să vină Iarna în locul ei fără să iasă ceartă. Totuși sper ca Toamna să mai rămână

puțin!

O zi frumoasă de toamnă

Theodor Tenică

Era o zi frumoasă de toamnă. Soarele mângâia pământul amorțit. Eram la

școală.

Astrul mândru de pe cer dialoga direct cu noi prin razele sale aurii la ora de

sport. Pe teren se afla un covor multicolor și foșnitor pe care orice pas îl putea strica.

Efectuam alergarea obișnuită în jurul terenului. Din coroana micilor copaci

cădeau soldățeii loiali ce au străjuit toată vara. Ora de sport era pe terminate, urma

sfârșitul cursurilor școlare. Pe drumul spre casă norii plumburii făceau aerul din ce în

ce mai înțepător. Eram la ultimul semafor când, de pe cer, se aud păsările călătoare

vâslind în înălțimi.

Ajuns acasă, m-am uitat pe geam și am exclamat : „A mai trecut o zi de

toamnă”.
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,,Dragă jurnalule, viata-mi e pe terminate. Sunt înconjurat de un cerc al tăcerii.

Nimeni nu știe că exist sau că o să mor aici în frig.

Am fost adus de o rândunică, pe vremea când eram o sămânță, unde îmbrățișat de

pământ am crescut şi-am ajuns la vârsta pe care o am acum. M-am înălțat mult, atât de

mult încât am reușit să văd ce e de văzut după păduri și am devenit un rege. Cu timpul,

ceilalți m-au întrecut. Neavând lumină, m-am uscat, iar răul abia venea.

Un grup de oameni au venit, au adus focul roșu care se întindea tot mai mult. Oameni

plecasera și ne lăsaseră să suferim. A urmat o ploaie rece de picături albe, strălucitoare

și fragile care a salvat restul pădurilor și așa am rămas singur în mijlocul unei pajiști.

De atunci niciun om nu s-a mai întors, niciodată.

Nu se aude nimic, doar tăcerea își fredonează tristul cânt. Voi muri uitandu-mă

la stele înconjurat de pădurile nemărginite.’’

O noapte rece se ivi deasupra trunchiului. Adormiră Luna și stelele, dar și

pădurile. Doar copacul își spunea povestea, neascultată de nimeni. După întuneric veni

și lumina, dar bătrânul copac era căzut la pământ. Cerul se înnoră imediat. O ninsoare

fină de stele mici argintii acoperiră lemnul copacului care, după puțin timp, dispăru în

lumea de nicăieri, unde nu există nici intrare nici ieșire.

Ultima pagină din jurnalul unui copac

Lidia Pasniciuc

Era o seară rece de noiembrie,

înconjurată de frunze uscate. O pajiște se

întindea între pădurile acoperite de bruma unei

noi luni friguroase. Pajiștea era ascunsă între

munți, acolo stătea prins în pământul rece un

copac cu scoarța groasă care își pierdea frunzele

una câte una. Iarba era uscată, iar vântul ducea

în zbor mici viețuitoare care se trânteau de

crengile ascuțite ale copacului.

Bătrânul copac avea trunchiul gol, iar

crengile groase acoperite de un mușchi verde

închis îi erau coroana monarhului din pădurile

ce îl înconjurau. Cu fiecare bătaie de vânt se

înclina tot mai mult, iar rădăcinile abia se mai

țineau luându-i viața și speranţa, rămânând doar

o bucată de lemn, udată de ploaie și uscată de

vânt.
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Muna

George Untu

Are ochii gălbui ca două luminițe în întuneric, blănița ei este neagră, lucioasă

și pufoasă ca o pernuță. A poposit la noi în curte acum un an, și de atunci nu ne-a mai

părăsit.

Deseori, când mă așez undeva, vine ușurel, fără să facă nici cel mai mic

zgomot și se face covrig chiar în brațele mele. Îndată ce încep să o mângâi, se aude

sunetul acela cald şi domol, care te face şi pe tine să ațipești. Toarce încetișor şi se

preface într-un «ghem negru de somnic», după cum îi spune fratele meu mai mare.

Alteori, este zglobie şi găsește joacă în orice : o șosetă rătăcită, un ciucure de

cuvertură sau o gâză dezmorțită de soare.

Ați ghicit ! Este Muna, cea mai drăgălașă si mai blândă pisică, animăluțul

nostru drag de companie. De când a venit la noi în familie, suntem cu toții mai

fericiți 
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În lumea poveștilor

Alexandru Ştefan Ursu

Era o seară liniștită și călduță de

vară. Eram în camera mea și mă pregăteam de

somn. Am luat cartea cu povești din bibliotecă și

am început să citesc. Nici nu știu când m-a furat

somnul.

Dintr-o dată, m-am trezit pe un tărâm

fermecat de o frumusețe rară, alături de o zână

care mi-a spus:

− Bine ai venit pe tărâmul poveștilor! Știu că

îți plac poveștile și de aceea te voi ajuta să-ți

întâlnești eroii preferați.

− Mulțumesc, Zână Bună! Abia aștept acest

lucru!

În fața noastră a răsărit ca din pământ un palat măreț, cu turle înalte și aurite.

Era palatul lui Făt-Frumos, care ne-a întâmpinat și ne-a pus la dispoziție o caleașcă cu

doi cai năzdrăvani. Aceștia alergau ca vântul și ca gândul printr-un peisaj de vis.

Am ajuns la marginea unei păduri, unde Scufița Roșie ne-a făcut semn să ne

jucăm puțin împreună, căci trebuia să ajungă cu merindele la bunica. Am poposit și

într-o dumbravă, unde am dat mâna cu Lizuca și cu prietenul ei, Patrocle. În zare, s-au

arătat în toată splendoarea palatul și întreaga împărăție a lui Prâslea cel Voinic. Am

ajuns la căsuța piticilor, unde am întâlnit-o pe Albă ca Zăpada. Am urmat drumul spre

Școala de vrăjitori și vrăjitoare Hogwarts, unde l-am întâlnit pe Harry Potter, care mi-a

dăruit o baghetă fermecată.

După ceva timp, am ajuns la mărețul Palat al Cuvintelor, locul din care

izvorăsc toate poveștile, care ne farmecă copilăria. Așteptam cu emoție și nerăbdare să

întâlnesc și alte personaje, însă soneria telefonului m-a trezit. Ce rău mi-a părut!

Cât de minunată este lumea poveștilor!
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− Pentru că m-aţi ajutat, îmi puteţi pune o întrebare, iar eu vă voi răspunde!  a 

spus pasărea.  

− Mulţumim, am dori să ştim unde se află vrăjitoarea! a zis Scufiţa-Roşie.

− Mergeţi tot înainte până când veţi da de un râu cu apa cristalină, atunci o

luaţi prin pădure. Aşa de grăbiţi erau, că nici „mulţumesc” nu au apucat să mai spună.

Urmă un drum lung de trei ore şi, în sfârşit, printre ramurile copacilor se zări râul

zgomotos .

− Acum ar trebui să mai mergem încă vreo patru-cinci ore, spuse Hansel fără

speranţă. Dar, spre bucuria lor, imediat cum au intrat în padure, nu departe se zări

peştera unde locuia vrăjitoarea.

− Ce căutaţi voi aici? a spus o voce de nicăieri.

− Am venit să ne dai bagheta magică!

− Niciodată ! a spus vrăjitoarea.

Când să iasă din ascunzătoare, Făt- Frumos i-o smulse din mâna, iar Hansel îi fură

mătura pentru a se întoarce pe ea acasă.

Cei trei curajoşi şi-au luat „la revedere” şi au plecat fericiţi că şi-au îndeplinit

misiunea.

Cei trei curajoşi

Cristina-Georgiana Zota

Hansel, Scufiţa Roşie şi Făt – Frumos erau trei prieteni

nedespărţiţi.

Într-o zi, au luat hotărîrea să plece în căutarea baghetei

magice furate de vrăjitoare. La marginea oraşului, se ridica

un munte, iar în vârful muntelui trăia vrăjitoarea. Cei trei

prieteni, înarmaţi cu răbdare şi curaj, au plecat la drum de

dimineaţă să recupereze bagheta şi pâna înserează, să se şi

întoarcă. Au gasit o cărare îngustă şi anevoioasă, dar care

scurta drumul pâna în vârf aşa că, nu au mai stat pe gânduri

şi au început să urce. Pe la jumătatea drumului, au găsit o

pasăre mică şi plăpândă rănită la picior. Lui Făt-Frumos i

se făcu milă şi bandajă pasărea, apoi o aşeză într-un loc

sigur.
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Prezentări de carte

în lectura micilor 

cititori
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Povestea fără sfârșit, o carte magică

Ștefan Crețu

Povestea fără sfârșit, de Michael Ende, este o

carte magică. Chiar este! Te provoacă, te face să

reflectezi, te schimbă, indiferent de vârsta pe care

o ai.

Acțiunea cărții nu este tocmai simplă. Un

băiat de zece-unsprezece ani, pe nume Bastian

Balthasar Bux, se adăpostește în librăria domnului

Koreander și fură o carte ce-l atrage în mod

inexplicabil (Povestea fără sfârșit), pe care o

citește în podul școlii. De aici, povestea continuă

pe două planuri: copilul care citește în pod și

aventurile lui Atréiu, însoțit de balaurul-noroc

Fuhur, pentru salvarea Crăiesei Copile din

Fantázia.

Bastian citește și este fascinat de peripețiile lui Atréiu: acesta, protejat de

talismanul Auryn, trece prin Mlaștinile Întristării (unde străvechea Morla îi dezvăluie

că îi trebuie un nume nou Crăiesei), prin Munții Morți (unde o întâlnește pe Ygramul

cea Multă și se lasă injectat cu veninul ei pentru a ajunge la Oracolul din Miazăzi),

trece prin trei porți fermecate (Poarta Marii Enigme, Poarta Oglinzii Fermecate și

Poarta Fără Cheie) și află de la glasul tăcerii, Uyulála, că doar un om poate da un nume

Crăiesei Copile. Atréiu este urmărit de lupul Gmork, o ființă de beznă, care îi spune de

ce Fantázia este amenințată de neant: oamenii nu mai cred în povești, iar făpturile din

Fantázia devin minciuni, iluzii în lumea oamenilor.

Planurile se intersectează, Atréiu îl poate vedea și auzi uneori pe Bastian, așa

cum Bastian se descoperă personaj în cartea scrisă de bătrânul de pe Muntele Călător.

Copilul se decide să intre în poveste și dă un nume Crăiesei (Puișorul Lunii), primind

de la ea Auryn, care îi poate îndeplini orice dorință. Trece prin multe aventuri, dar

Atréiu și Fuhur îl ajută să ajungă la Apele vieții, unde pierde darurile din Fantázia, însă

își amintește cine este. Îi cedează lui Atréiu rolul de povestitor și revine în lumea sa.

Multe personaje din carte sunt memorabile, dar mie cel mai mult și în egală

măsură mi-au plăcut Bastian și Atréiu. Bastian era un copil temător, dar și-a descoperit

curajul, încrederea în sine, puterea imaginației și a salvat lumea poveștilor. Lipsit de

experiență, nu s-a purtat mereu frumos, dar a reușit să descopere ce e cu adevărat

important pentru el: iubirea pentru tatăl său și imaginația. La Atréiu am admirat curajul

în orice împrejurare, inima lui bună, perseverența în îndeplinirea misiunii. Mie mi se

pare că cele două personaje se completează și că fiecare învață de la celălalt.

Mi-a plăcut cartea mai ales pentru aventurile prin care trec personajele. Dar nu

este doar o carte despre peripeții și locuri fantastice, este o poveste despre imaginație,

despre curaj, despre puterea unui copil de a schimba lumea. Am înțeles că prin lectură

putem intra într-o lume a ficțiunii care, uneori, este mai vie decât lumea reală. Cum

spuneam, o carte magică!
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Ivan cel fără de seamăn – o invitaţie la lectură

Victor-Gabriel Beldiman

Cartea Ivan cel fără de seamăn de Katherine Applegate povestește o serie de

aventuri și întâmplări petrecute în arena circului din Mallul Big Top, pe care le trăiește

o gorilă pe nume Ivan. Gorilei îi plăcea să se joace, să deseneze și să vorbească cu

prietenii lui: un elefant pe nume Stella, un câine vagabond cu numele Bob și o fetiță,

Julia. Toată viața lui Ivan se schimbă cu sosirea unui pui de elefant pe nume…, de aici

vă las pe voi să continuați cu povestea Ivan cel fără de seamăn.

Povestea fără sfârșit de Michael Ende

Ioan Bogdan Dănilă

În cartea ,,Povestea fără sfârșit” scrisă de Michael Ende, personajul principal

este Bastian Balstar Bux, un copil care a furat o carte de la un bătrân în care a

descoperit o lume a fanteziei. Acesta a pătruns în lumea fantastică cu ajutorul unei

străfulgerări de la Crăiasa Copilă.

Băiatul a intrat în carte strigând: Puișorul Lunii”. La începutul călătoriei în

lumea fantastică, totul era negru. Dar prima dorință a lui Bastian a generat o schimbare

incredibilă: întunericul a dispărut făcând loc Pădurii Pelerin. Printre dorințele copilului

se aflau și unele rele: o pădure de plante carnivore care te mâncau instant și protejau o

vrăjitoare care locuia într-un templu în forma unei mâini uriașe, lacul de acid și să

devină rege peste fantezie (i-ar fi luat toate amintirile, nu ar ști nimic și va uita imediat

tot ce i se spune). Dar erau și dorinţe bune: deșertul, pădurea, orașul de argint,

VIAȚA, de a nu fi singur și de a iubi.

Bastian, din cauza vrăjitoarei Xadie (cea din pădurea plantelor carnivore) era

să își omoare cel mai bun prieten cu sabia Skinda, dezlănțuind haosul de pe lume.

Experiența din mina amintirilor l-a lăsat doar cu imaginea părinților săi.

Reîntâlnirea cu prietenul său l-a dus în talisman, unde a băut apa vieții și s-a

întors în viața reală. În felul lui, Bastian a salvat lumea, evitând distrugerea ei.
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Tabăra de Louis Sachar

Sebastian Tudor Deju

Louis Sachar, născut la data de 20 martie 1954, este un autor american

cunoscut mai ales pentru romanul “Holes” care a câștigat Premiul Național al Cărții

din SUA pentru literatura destinată tinerilor (1998) si Medalia Newbery (1999) pentru

,,cea mai distinsă contribuție la literatura americana pentru copii’’. În 2013, s-a clasat

pe locul șase printre toate romanele pentru copii într-un sondaj publicat de School

Library Journal.

În romanul “Tabăra” este vorba despre un băiat pe nume Stanley care provine

dintr-o familie săracă; acestuia i s-a înscenat un furt. După ce este trimis într-o tabără

de corecție pentru copii obraznici, Stanley își face prieteni. În această tabără, copiii

trebuiau să sape o groapă zilnic, în mijlocul desertului, suferind de sete pentru că

aveau doar un bidon cu apă.

În scurt timp, Stanley întâlneşte un băiat cu porecla ,,Zero’’ cu care a făcut o

înțelegere: Stanley îl învață alfabetul, iar Zero sapă groapa în locul lui. După o vreme,

Zero a fugit din tabără în deșert. Fiind un prieten adevărat, Stanley a plecat în căutarea

lui Zero deoarece era îngrijorat să nu moară de sete. Când l-a găsit, amândoi au avut o

aventura fantastică şi plină de obstacole; pe drumul înapoi spre tabără caută o comoară

pierdută demult. Găsind comoara, aceștia au aflat un lucru șocant dar nu vi-l voi

dezvălui deoarece aş strica povestea, spunându-vă dinainte ce se va întâmpla.

Personajul meu preferat este Zero, deoarece este un prieten adevărat și un copil isteț.

În ciuda faptului că toata lumea spunea că nu are nimic în cap, acesta și-a demonstrat

de mai multe ori inteligenţa.

Mi-a plăcut această lectură, deoarece este o poveste frumoasă despre

prietenie, plină de aventuri şi cu unele momente care țin cititorul în suspans. Mesajul

acestei cărți este acela că atunci când totul pare pierdut, nu trebuie să renunţăm.
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Din capul meu de Sharon M. Draper

Miriam Gabriela Diaconu 

Sharon Mills Draper este o scriitoare americană pentru copii, educatoare

profesionistă şi profesoară naţională a anului 1997. Născută pe data de 21 august

1948, în prezent având vârsta de 72 de ani, ea a publicat numeroase cărţi, printre care

se află şi „Copper Sun”, „November Blues”, „Panic”, „Din capul meu” şi altele, însă

pe mine cel mai mult m-a impresionat volumul „Din capul meu”.

În această carte, este vorba despre o fată cu dizabilităţi pe nume Melody. Ea

suferă de o boală numită paralizie cerebrală. În ciuda faptului că nu poate vorbi,

Melody este nespus de deşteaptă, dar nimeni nu pare să vadă asta. Ajunge în clasa a 5-

a, la început simţindu-se mai incomod, apoi îşi face o prietenă pe nume

Chaterine. Primeşte cadou de la părinţi un dispozitiv numit medytalker care o ajută să

vorbească. Domnul Dimming le-a spus elevilor despre un concurs la care doar cei mai

buni puteau participa. Melody a obţinut cel mai bun punctaj din clasă, apoi, ajutată de

vecina sa, Valencia, a reuşit să se califice în etapa următoare. S-a calificat în etapa

finală, însă domnul Dimming şi copii au abandonat-o, ajungând să piardă astfel fără

ea.

Personajul meu preferat este Melody, protagonista romanului. Ea este o fată bună,

înțelegătoare şi foarte inteligentă, chiar dacă mulţi oameni nu văd asta, subestimând-o

doar după aparenţe. Mi-a plăcut această carte şi vă recomand să o citiţi , deoarece de

aici învățăm să nu judecăm o persoană după cum arată și să o acceptăm aşa cum este

ea.
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Povestea fără sfârșit de Michael Ende

Maria Melania Huzum 

Era odată un băiat numit Bastian Balthasar Bux. Pasiunea sa erau cărțile și

mereu inventa povești noi. Într-o zi, s-a ascuns de niște băieți răi (care îl urmăreau)

într-un anticariat. După ce a vorbit cu proprietarul, domnul Karl Konrad Koreander,

Bastian a furat cartea pe care o citea dumnealui (în timp ce el era în spate pentru un

telefon important), numită Povestea fără sfârșit.

Bastian se ascunse în podul școlii sale și începu să citească.

În carte, era vorba despre o împărăție numită Fántazia. Aceasta era pe sfârșite

deoarece regina sa, Crăiasa Copilă, era bolnavă. Un copil curajos numit Atréiu, a

pornit în căutarea salvatorului Fántaziei și a trecut prin multe peripeții interesante, dar

și primejdioase, ajungând să cunoască locuri uimitoare în Fántazia, pe care nici el nu

le cunoștea.

În final, Atréiu a venit cu salvatorul (pe care nu îl știa încă) la Crăiasa Copilă.

Ea s-a văzut preț de o clipă cu Bastian, iar el a strigat noul nume al reginei (Puișorul

Lunii) și a ajuns in Fántazia.

Acolo, a călărit un leu al deșertului, a stat într-un oraș de argint cu Atréiu,

unde a deschis o clădire cu toate poveștile sale spuse de el vreodată și multe alte

întâmplări s-au petrecut. Mai târziu, au făcut cunoștință cu o vrăjitoare rea numită

Xaide, care îi devein slugă și prietenă de încredere lui Bastian. Din cauza ei, a avut loc

un război între Atréiu și Bastian, dar s-au împăcat și peste puțină vreme, Bastian

Balthasar Bux a ajuns înapoi în lumea reală, unde a avut de atunci o relație mai strânsă

cu tatăl său și cu domnul Karl Konrad Koreander.
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Aru Shah şi sfârşitul timpului de Roshani Chokshi

Ruxandra Ioniţă

Roshani Chokshi s-a născut la data de 14 februarie 1991, într-o familie de

imigranți (mama fiind filipineză, iar tatăl – indian) și este o autoare americană de cărți

pentru copii și adolescenți. Cunoaște încă din copilărie mitologia hindusă, pe care o

valorifică adesea în textele ei. Din dragoste pentru literatură, a renunțat la studiile de

drept și și-a luat un an liber, în care nu a făcut nimic altceva în afară de a scrie.

Stilul de scris Fantasy este genul ei literar preferat, deoarece, după cum spune

însăși autoarea, citind și scriind Fantasy te poți cufunda mai ușor într-o versiune

imaginată, mai accesibilă, a unor subiecte abstracte care te preocupă.

Cele mai cunoscute cărți publicate sunt: Aru Shah și sfârșitul timpului (2018),

Aru Shah și cântecul morți (2019), Aru Shah și arborele dorințelor (2020), Aru Shah

și orașul aurului (în curs de apariție).

Pentru a fi populară la școală, Aru Shah, o fetiță de 12 ani, simte nevoia să

mintă adesea. Toții colegii ei pleacă în vacanță în diferite țări și locuri exotice din

lume, în timp ce ea stă închisă în Muzeul de Artă și Cultură Indiană, unde și locuiește

de altfel, așteptându-și mama să se întoarcă dintr-o expediție arheologică.

Într-o zi, trei colegi de clasă ai lui Aru Shah vin la muzeu pentru a demonstra

că aceasta este o mincinoasă și că nu își petrece vacanța la Paris, după cum le-a spus la

școală. Mai mult, nu cred nici povestea spusă de fetiță, despre lampa blestemată ce

abia fusese adusă la muze. Ațâțată de colegii ei, Aru Shah face ceva ce i s-a interzis și

aprinde artefactul, pentru a arăta că este curajoasă și că lampa este cu adevărat

malefică. Dar, în momentul în care flacăra atinge buza lămpii, Aru îl eliberează pe

Adormit, un spirit malefic ce dorește să îl trezească pe Zeul Distrugerii, pentru ca

acesta să aducă sfârșitul omenirii. La apariția Adormitului, oamenii rămân înghețați în

timp, singura lor salvare fiind Aru Shah, care trebuie să găsească reîncarnările celor

cinci frați legendari Pandava și să călătorească în Împărăția Morții.

Cu toate că nimeni nu i-ar fi dat nici o șansă unei fetițe care pleacă în aventura

vieții ei îmbrăcată într-o pijama având desenat Omul Păianjen pe ea, aceasta reușește

să salveze omenirea, luptându-se și învingând armata Adormitului.
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Personajul meu preferat este Mini, una din cei cinci frați Pandava și prietena

cea mai bună a lui Aru, deoarece este inteligentă și, chiar dacă aceasta nu i se pare cea

mai plăcută companie, o ajută pe fetiță să își depașească fricile și să îl înfrunte pe

Adormit. Mini o susține pe Aru să obțină armele pe care trebuie să le ia de la

Anotimpuri și o sprijină atunci când aceasta dă de greu și trebuie să ia alegeri care vor

schimba pentru totdeauna prezentul, viitorul și trecut. Mini gândește logic, îi place

să fie pregătită pentru orice și să știe totul despre toate, exact ca mine. Uneori aceasta

ar dori să fugă și să se întoarcă acasă la ea, sperând că totul se va termina cu bine, dar

își amintește că trebuie să-i fie alături lui Aru Shah pentru a o ajuta să treacă de

obstacolele cu care se confruntă.

Acest personaj m-a inspirat să fiu o persoană mai bună, să observ lumea dintr-

o perspectivă nouă și să apreciez prietenia mai mult decât o făceam înainte.

Romanul abordează mai multe teme de interes pentru copii și adolescenți,

printre care se numără prietenia, aventura, lupta dintre bine și rău, mitologia și

interacțiunea socială la vârsta la care popularitatea este mult mai importantă decât

calitățile și trăsăturile pozitive ale unui copil.

Mi s-a părut captivantă împletirea mitologiei cu elemente ale vieții

contemporane și m-am lăsat cu ușurință prinsă de aventura plină de suspans prin care

au trecut Aru și Mini, dorindu-mi să fac și eu parte din acțiunea fantastică a acestei

cărți.

Recomand lectura romanului prezentat tuturor copiilor și adolescenților

dornici de aventură, umor, informații noi despre mitologia hindusă și personaje

conturate cu măiestrie.
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Ca peștele în copac de Lynda Mullaly Hunt

Maya Elena Istrate 

În cartea ,,Ca peștele în copac”, se povestește despre o fetiță ce este în clasa a

VI-a și a studiat în șapte școli. În această perioadă, a învățat că cel mai bine e să

treacă neobservată. Îi place să deseneze și să rezolve probleme la matematică din

culegeri cu mai puține litere și mai multe numere, deoarece cuvintele o amețesc. Ally

dorește să spună adevărul și să ceară ajutor, însă se teme ca ceilalți să nu își bată joc

de ea mai mult decật în prezent. Noul ei profesor, domnul Daniels, reușește să-i vadă

potențialul și o ajută să nu se mai teamă de litere sau de citit. Cu ajutorul

profesorului și a prietenilor ei adevărați, reușește să nu se mai simtă precum un pește

în copac și acceptă faptul că este diferită într-un sens bun.

Ca peștele în copac de Lynda Mullaly Hunt

Alexandra  Francesca Kall

În cartea „Ca peștele în copac”, este vorba despre o fată pe nume Ally, care

deși era foarte deșteaptă, nu reușea să citească și să scrie. A încercat să ascundă acest

lucru față de toată lumea, a schimbat șapte școli în șapte ani și nimeni nu și-a dat

seama că ea suferă de dislexie, o boală ereditară pe care o avea și fratele ei mai mare,

singurul care o întelege. Ceilalți își băteau joc de ea și o considerau înceată.

Neputând să citească, a făcut o gafă față de profesoara ei, dându-i o felicitare de

înmormântare la petrecerea pentru bebelușul ei. Această profesoară este înlocuită de

domnul Daniels, singurul om care își dă seama de problema lui Ally și face tot

posibilul să o ajute. La ore îi arată cât este de bună la desen, matematică, imaginație,

vorbit liber. După ore, treptat o învață să scrie și să citească, iar uneori joacă șah și

stau la povești.

Cu ajutorul domnului Daniels, Ally capătă încredere în ea, își face din ce în ce mai

mulți prieteni, ajungând la final șefa clasei. Domnul Daniels este acel profesor care

face diferența pentru un copil cu nevoi speciale, care și-a dat seama că fiecare elev are

nevoie de lucruri diferite pe parcursul școlii, pentru a putea arăta adevărata lui valoare.

,,Fiecare este deștept în felul lui, dar când judeci un pește după abilitatea lui de a se

cățăra într-un copac , va trăi toată viața crezând că e prost.”
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Harun și Marea de Povești de Salman Rushdie

Rafaela Petra Mariş

Tatăl lui Harun e singurul care poate înveseli satul trist în care locuiește

împreună cu familia lui, datorită harului său de a spune povești. La un moment dat,

partea răului, care vrea să domine lumea poveștilor, îi pune lui Rașid, Șahului de Bla,

viața în pericol. Izvorul său de povești se înfundă din ce în ce mai mult. Rașid cade

într-un somn adânc, din care nu se mai trezește.

Harun, alături de prietenii săi, ajunge pe luna Kahani, unde se află Marea de

Povești. Aceasta e sursa tuturor poveștilor.

Jumătate din luna Kahani este acoperită de întuneric. În zona aceea locuiește

clanul întunericului, al cărui lider vrea să otrăvească Marea de Povești. Harun distruge

răul și vindecă nu doar Marea, ci și tensiunile dintre locuitorii Lunii Kahani. Soarele

ajunge, în sfârșit, și pe partea crepusculară iar bezna pe partea veșnic luminată, pentru

ca toți să fie mulțumiți. Kattam-Șud, liderul răului, de care până și cei care îl ascultau

încep să se sature, este strivit de lumina Soarelui.

Aceasta este o carte despre iubire, care ne demonstrează faptul că basmele ies

din lumea lor secretă pentru a dezvălui noi mistere. „Oceanul” lor este nesecat, le

amestecă, formează mereu noi tărâmuri și basme, ne ajută să descoperim noi valori

sufletești și cât de important este rolul lor în viața noastră monotonă.

Ca peştele în copac de Lynda Mullaly Hunt

Alesia-Ioana Mocanu

Ally Nickerson este o fetiţă de clasa a şasea, care suferă de dislexie. Aceasta a

învăţat la şapte şcoli diferite, dar niciuna nu a fost suficient de bună. Fata are tatăl

plecat în armată, dar fratele ei mai mare, Travis – un mecanic pasionat de reparaţia

maşinilor – şi mama sa iubitoare o susţin emoţional şi o fac mereu să zâmbească, în

ciuda comportamentului lui Shay şi al Jessicăi, două colege răutăcioase, care o iau în

batjocură.

După plecarea unei profesoare, noul profesor, domnul Daniels, este singurul

care o înţelege pe Ally şi o consideră specială. La noua şcoală, fetiţa îşi face doi

prieteni, Keisha Almond şi Albert Dubois, o fetiţă pasionată de arta gătitului, care este

tare curajoasă şi un băiat pasionat de fizică, de ştiinţă şi de tot ceea ce este legat de

serialul ,,Star Trek”; aceştia sunt prietenii care o susţin şi o ajută să scrie şi să citească.

Nici domnul Daniels nu se lasă mai prejos. Acesta o învaţă pe Ally să scrie şi

să citească, dar şi să joace şah. Domnul Daniels a fost atât de binevoitor încât l-a

învăţat chiar şi pe Travis să scrie şi să citească. In cele din urmă, Domnul Daniels nu

doar a învăţat-o pe Ally să scrie, să citească şi să joace şah, ci i-a transmis putere şi i-a

insuflat încredere în sine.

Ally este un copil special prin felul lui de a fi, dar şi prin bunătatea sa, calităţi

care te fac să îţi doreşti să-i fii prietenă.
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Charlie şi Fabrica de ciocolată de Roald Dahl

Bianca-Maria Negură

Charlie şi Fabrica de ciocolată este e carte foarte interesantă prin faptul că se

vorbește despre un băiat, Charlie, care trece prin mai multe peripeții pentru a câștiga

biletul de aur din batoanele de ciocolată ale domnului Wonka. În mare, cel mai bun

producător de ciocolată, Willy Wonka, după ani buni în care nu l-a mai văzut nimeni,

aruncă o bombă lumii și le zice că au fost livrate cinci batoane de ciocolată cu câte un

bilet de aur înăuntru, iar primii cinci care găsesc batoanele norocoase vor avea ocazia

de a primi un tur al fabricii de ciocolată, împreună cu doi părinți.

Normal că odată ce a auzit asta, Charlie își dorea nespus de mult să găsească

un bilet de aur, în schimb, era o mică problemă. Familia lui Charlie era una foarte

săracă, cu doi părinți, bunicii de pe mamă și bunicii de pe tată, iar toți aceştia locuiau

într-o casă care nu mai avea mult și se prăbușea pe ei, cu o singură cameră şi o

bucătărie, având un singur pat pentru bunici. Ideea era că nici bani nu aveau, iar

micuțul Charlie primea o dată pe an un singur baton, de ziua lui, și chiar dacă ziua lui

era cu nu mult după ce s-a anunțat vestea cea mare, șansele erau enorm de mici.

După mai multe încercări, au găsit biletul trei băieți printre care Charlie și

două fete. Totul a fost cu succes, iar când a venit ziua cea mare, pe Charlie l-a însoțit

bunicul Joe. Copiii nu știau, de fapt, că Willy Wonka plănuia să vadă cine rezistă până

la sfârșit și cine nu face nici o prostie, ca să știe cine e alesul să preia marea Fabrică de

Ciocolată.

Fiecare copil a făcut câte o prostie,

precum un băiat s-a aruncat în râul de

ciocolată, o fată s-a facut mov de la o gumă

de mestecat, iar un băiat s-a micșorat.

Singurul care a stat și a făcut exact ce a zis

domnul Wonka a fost Charlie.

La sfârșit, au rămas numai domnul

Wonka, Charlie şi bunicul Joe, așa că

Wonka și-a dat seama că cel mai potrivit să

îi preia afacerea când va fi mai mare este

nimeni altul decât Charlie. Și-a luat liftul

zburător și s-a dus și la restul familiei lui

Charlie să îi propună ideea lui. Aici se

încheie cartea, urmată de partea a doua,

Charlie şi Ascensorul de Ciocolată.
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Din capul meu  de Sharon M. Draper

Andreea-Ioana Palade

Romanul „Din capul meu’’ se bazează pe

viața lui Melody Brooks, o fată de 11 ani cu

paralizie cerebrală, o boală care a țintuit-o într-

un scaun cu rotile. Până în clasa a IV-a, ea a

fost în clasă cu alți copii cu dificultăți. Dar din

clasa a V-a, ea a fost dusă într-un program de

integrare unde avea câteva materii pe care le

făcea cu copii din alte clase. Acolo dă de ceva

mai complicat decât mâncatul singură...

integrarea. Tot ce își dorea era să se poată

pierde printre oameni fără să fie privită cu milă

sau dispreț. Mie mi se pare că nu era vina lui

Melody că nu putea avea prieteni, ci vina

celorlalți, deoarece ei nu puteau să o accepte așa

cum este ea: tăcută, uneori agitată, o „ciudată”.

Partea mea „preferată” e atunci când Rose

spune că mai bine nu o cheamă pe Melody,

deoarece îi încetinește și îi face de rușine. Îmi

place deoarece fata o numea pe Rose

„prietenă”, ceea ce o face pe Melody să își dea

seama ce prieteni are cu adevărat. Cartea pune

pe gânduri, deoarece cititorul se identifică

uneori cu personajul și simte ce simte ea, îşi dă

seama că înainte să te plângi de

PROBLEMELE TALE ar fi bine să te uiți și la

ceilalți și că familia îți e mereu aproape. Sper că

atunci când o veți citi veți simți ce am simțit si

eu.
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Lynda Mullaly Hunt s-a născut în Connecticut, Statele Unite ale Americii. În

copilărie, îi plăcea să se urce în copaci, să se de-a cu skateboardul și să joace baseball.

A studiat la universitatea din Connecticut și apoi a lucrat ca profesoară. Când s-a născut

primul ei copil, s-a lăsat de predat și a decis să se dedice scrisului. Prima ei carte ,,One

for the Murphys”. Alte cărți:Fish in a tree,Shouting at the rain,Lynda Mullaly Hunt

collection.

Prima ei carte a publicat-o în 2012, iar ultima, Lynda Mullaly Hunt Collection

publicată în 2020. Autoarea s-a bucurat de succes, fiind premiată cu numeroase premii.

În prezent, locuiește în Connecticut cu soțul și cu cei doi copii ai lor, un beagle [bigăl]

(câine de rasa cu statura mare) impulsiv și o pisică.

În ,,Ca peștele în copac’’, mi-a plăcut interesul fetiței pentru a fi normală ca toți

ceilalți copii de vârsta ei, să poată citi. Ally are dislexie, deci nu se descurcă prea bine

la școală. Fetița a fost ajutată de domnul Daniels, de cei doi buni colegi, Albert și

Keisha și cât se putea de mama și fratele ei, Travis. A reușit să înțeleagă că

IMPOSIBIL devine POSIBIL. Domnul Daniels a înțeles că fetița duce probleme cu

cititul și cu scrisul așa că face tot posibilul să o ajute. Profesorul aducea la clasă mici

probleme de matematică destul de complicate care uneori țin până a doua zi sau chiar

pentru totdeauna, la care Ally se descurca foarte bine chiar dacă avea alte mijloace de

calcul.Fetița ajunge să devină șefa clasei cu convingerile prietenilor și ale domnului

Daniels. Odată ce a învins dislexia, Ally a înțeles că fratele ei, Travis, avea probleme cu

cititul și scrisul, așa că ea îi povestește profesorului de fratele ei, iar acesta îl ajută și pe

Travis, stând după ore ca fetița, pentru a exersa. Și așa a reușit Ally să învingă

IMPOSIBILUL.

Ca peștele în copac de Lynda Mullaly Hunt

Lidia Pasniciuc

Personajul meu favorit este Keisha,

deoarece îmi place cum face totul să fie haios chiar

și după un moment urât, să zicem de neuitat.

Pasiunea ei de-a găti este aspectul meu preferat

deoarece și mie îmi place să descopăr noi rețete de

prăjituri și să vă spun, chiar am încercat să fac

brioșe cu imprimeuri în ele (un eșec delicios = nu

mi-au ieșit imprimeurile, dar brioșele au fost

grozave.)

Singurul lucru pe care vreau să-l menționez

este că nu mi-a plăcut egoismul fetelor care erau

geloase pe Ally, Shey și Jessica. Dar până la urmă

ce este o carte făra un punct culminant sau un

personaj negativ (sper că v-ați prins că îmi plac

cărțile de acțiune în care nu știi la ce să te aștepți

sau când un personaj pozitiv devine unul negativ).
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Pisicile războinice  de Erin Hunter

Doroteea Râșcov

Această colecție, care cuprinde 24 de volume, este scrisă de către scriitoarele

britanice Kate Cary, Cherith Baldry, Tui Sutherland, Gilian Philip, Inbai Iserles și

Victoria Holmes care semnează cu pseudonimul Erin Hunter. Ele creează împreună

poveștile din această serie, care este favorita multor copii din SUA, Marea Britanie,

Franța, Germania, China, Japonia, Australia, Canada, Noua Zeelandă, Rusia și Coreea

de Sud.

În aceste cărți este vorba despre patru clanuri de pisici sălbatice (Clanul

Tunetului, Clanul Râului, Clanul Vântului și Clanul Umbrelor) care se războiesc

pentru teritorii și încearcă să supraviețuiască în pădure. Ele consideră că pisicile care

se nasc și trăiesc în casele oamenilor nu pot deveni războinici. Într-o zi, un pisoi de

casă numit Roșcovanul iese din curtea lui și se aventuează în pădure unde întâlnește

niște pisici diferite. Este fascinat de viața lor și plictisit de viața lui simplă de pisoi de

casă. Lidera Clanului Tunetului îl invită în mod neașteptat să li se alăture și îl acceptă

în tabăra lor. Astfel devine ucenic, iar numele lui este schimbat în Labă de Foc. El se

antrenează mult și se străduiește să respecte codul războinicilor și astfel ajunge să fie

unul dintre ei. Odată cu schimbarea statutului în clan, primește un nou nume - Inimă

de Foc.

În clan este o pisică care încearcă să fie lider și este dispusă să omoare pentru

a-și satisface ambiția, dar Inimă de foc îi demască. Dovedind mult curaj și loialitate

față de clan, fostul pisoi de casă devine el însuși secundul Clanului Tunetului la

sfârșitul volumului V.

Îmi place foarte mult această colecție deoarece personajele dau dovadă de

prietenie, loialitate, compasiune şi curaj, chiar dacă sunt pisici. Personajul meu

preferat este Inimă de foc, deoarece reușește să-și depășească limitele și să dovedească

întregului clan că și pisicile de casă pot deveni războinici străluciți. Am învățat că este

bine să fii loial și curajos, deoarece într-o zi cineva va remarca aceste calități și te va

aprecia pentru ele.
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Tabăra de Louis Sachar

Theodor Tenică

În această carte se povestește despre un băiat pe nume Stanley, pedepsit pe

nedrept din cauza unei fapte pe care în realitate nu a făcut-o. A fost condus în fața

judecătorilor, fiind pus să aleagă între a sta la închisoare și a fi dus la o tabără de 

corecție.

Stanley a ales tabăra, crezând că va fi amuzant, însă realitatea avea să-i ofere

altceva. A fost dus la tabăra ,,LACUL VERDE”, deși numele nu avea nicio legătură

cu vreun lac. Băiatul fost cazat cu alți tineri care mai târziu, unii dintre ei, i-au devenit

dușmani, în timp ce alții – prieteni.

În fiecare zi, era silit să sape gropi de doi metri până când, într-o zi, el și cel

mai bun prieten al său, Zero, au conceput un plan de evadare. Au trecut prin multe

peripeții cu șopârlele cu pete galbene, dar, la final, cei doi tineri au ajuns să-și

împlinească dorințele, Stanley a fost declarat nevinovat, iar Zero și-a întâlnit mama.

Impresia mea este că Stanley este un luptător deoarece a rezistat tuturor

greutăților, jignirilor și acuzațiilor mincinoase cu capul sus.

Bună, mă numesc George și, la drept vorbind, nu prea mă dau în vânt după

citit, mai ales (nu mă pârâți, vă rog) când o aud pe mama spunându-mi: „George, mai

pune si tu mâna pe o carte!”

Dar, totul s-a schimbat la începutul acestui an școlar: doamna de română ne-a

propus sa citim o carte pe lună. De obicei, nu terminam cărțile pe care le începeam.

Tabăra, sau cum am început să citesc cu plăcere

George Untu

Dar de data aceasta a fost altfel. Prima carte pe

care am ales-o a fost Tabăra, de Louis Sachar.

Această carte mi-a plăcut de la bun început,

deoarece m-a ținut în suspans pâna la ultima

pagină!

Este vorba despre un copil care a fost

pedepsit pe nedrept și trimis într-o tabără de

corecție. Acolo el trece printr-o mulțime de

aventuri si peripeții, făcându-și mulți prieteni, dar

și dușmani. Acel copil, pe nume Stanley Yelnats,

s-a schimbat în bine pe parcursul șederii în tabără,

deoarece a aflat mai multe lucruri despre el însuși

și despre nemăsurata putere a prieteniei adevărate.

Acelaşi lucru mi s-a întâmplat și mie

citind această carte :)
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În tandem de Jacqueline Wilson

Ursanu-Bădulescu Ivona 

După un timp de la moartea mamei lor, tatăl lor și-a găsit o nouă iubită, pe

nume Rose. Gemenele nu o aveau la suflet pe Rose, deoarece tatăl lor petrecea mai

mult timp cu ea decât cu ele. Nici bunica nu prea o avea la suflet pe Rose, pentru că

ceasta nu era deloc îngrijită.

La un moment dat, tatăl lor și-a găsit o librărie pe care să o cumpere și să o

îngrijească alături de Rose, însă trebuiau să se mute în alt sat și să-și ia la revedere de

la bunica lor. În drum spre acel sat, lui Ruby i s-a făcut rău şi a vărsat pe hainele lui

Rose. A fost certată de tatăl său, dar nu i-a părut rău de ceea ce a făcut. În acel sat,

gemenele și-au găsit o şcoală la care să învete și au întâlnit personae noi. Din acel

moment, viațalor s-a schimbat complet.

În această carte este vorba despre

două gemene pe nume Ruby și Garnet.

Ruby este mai curajoasă și mai plină de

viată, în timp ce Garnet este o fire mai

închisă și mai timidă. Mama lor a murit

de la o boală gravă, în timp ce ele erau la

o vârstă fragedă.

După moartea mamei lor, fetele

au trăit cu tatăl lor, dar bunica lor

petrecea cel mai mult timp cu ele. Lui

Ruby îi plăcea foarte mult actoria, să fie

în central atenţiei, însă lui Garnet îi

plăcea să scrie piese de teatru. Erau

nedespărţite, scriau într-un jurnal toate

emoțiile lor.
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Tabăra de Louis Sachar

Alexandru Ştefan Ursu

Louis Sachar este un autor american de cărți pentru copii și adolescenți, născut

pe 20 martie 1954 la New York. Acesta a devenit celebru datorită serialului „Sideways

Stories from Wayside School” şi romanului „Tabara” (Holes). Scriitorul a studiat la

Universitatea Berkeley din California, apoi la UC Hastings College of the Law. În

1998 a primit premiul național de carte pentru literatura pentru tineri pentru romanul

„Tabăra”, iar în 1999 medalia Newbery pentru contribuții deosebite aduse literaturii

americane pentru copii. În continuarea romanului „Tabara”, Louis Sachar a publicat

alte două volume, „Stanley Yelnats Survival Guide to Camp Green Lake” (2003) și

„Small Steps” (2006). El a mai scris și: Dogs don’t tell jokes, The boy who lost his

face, There’s a boy in the girls bathroom, Jonny’s in the basement.

În cartea „Tabăra” este vorba despre un băiat pe nume Stanley Yelnats care a

fost arestat pe nedrept, deoarece s-a crezut că a furat niște adidași ai unui jucător de

baseball celebru. Pentru a nu ajunge la închisoare, el a ales să meargă în tabăra de

corecție „Lacul Verde”. Acolo erau mai mulți băieți cu probleme, alături de care

trebuia să își modeleze caracterul, fiind puși în fiecare zi să sape gropi adânci pe

fundul unui lac secat unde se bănuia ca ar fi fost o comoară ascunsă.

În tabăra „Lacul Verde”, condițiile de trai erau foarte grele, consilierii și

directoarea erau lipsiți de omenie și răzbunători, violența făcea parte din viața zilnică,

Stanley era chinuit mai de toți copiii de acolo, iar pericolele erau mai la orice pas, cum

ar fi șopârlele veninoase cu pete galbene de pe fundul gropilor. Cu toate acestea

Stanley, poreclit și „Caveman” a reușit să îşi facă un prieten adevărat, pe Hector

Zeroni, poreclit Zero pe care l-a învățat să scrie și să citească. Pe parcursul timpului

petrecut în tabără, ei au avut grijă unul de altul, s-au ajutat reciproc și-au pus la cale un

plan prin care să găsească comoara râvnită de toata lumea. Într-o noapte, când nimeni

nu-i urmărea, cei doi prieteni au săpat din greu până au găsit comoara pe al cărei capac

scria numele lui Stanley. S-a dovedit că aceea a fost a stră-străbunicului lui Stanley

care fusese jefuit de o hoață numită Kate Barlow.

Stanley și Zero au plecat din tabără și, odată ajunși acasă, au împărțit

bunurile aflate în comoară, revenindu-le fiecăruia puțin sub un milion de dolari.

Personajul meu preferat din romanul „Tabăra” este Stanley Yelnats, un băiat

modest care este urmărit de un blestem din familie, acela de a fi la locul nepotrivit la

momentul nepotrivit. Ajuns pe nedrept la tabăra de corecție, el dă dovadă de tărie de

caracter și luptă pentru a depăși toate nedreptățile de acolo. Îl admir pentru că este

curajos și nu se plânge de nimic, chiar dacă trece prin momente dificile. Îmi place de

Stanley pentru că este optimist și nu-și pierde niciodată speranța că va reuși să scape

din tabără și se va întoarce din nou la familia lui. Îl apreciez pentru că este un prieten

foarte bun, ajutându-l pe Zero, având grijă de el în mai multe situații și învățându-l să

scrie și să citească. Este și generos cu prietenul său, la finalul cărții împarte cu el

comoara care aparținea familiei sale.
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Din capul meu de Sharon M. Draper

Cristina-Georgiana Zota

Sharon M. Draper este o scriitoare americană pentru copii, care s-a născut în

Ohio pe data de 21 august 1948. În prezent, ea are 72 de ani şi locuieşte împreună cu

soţul său Lary Draper. A studiat la Universitatea Pepperdine din California, apoi a

început să lucreze în învăţământ. Scriitoarea a scris peste 20 de cărţi cum ar fi: Tears

of a Tiger, Sassy: Little sister is not my name, Stella by Starlight. Autoarea a câştigat

premii precum: Profesorul anului, John Steptoe New Talent, Caretta Scott King. În

anul 2016, a publicat cartea „Din capul meu“.

La începutul cărţii „Din capul meu“, autoarea vorbeşte despre o fetiţă cu o

boală gravă, care o ţintuieşte într-un scaun cu rotile. Melody căci aşa se numeşte ea,

are o memorie sclipitoare, reţinând fiecare cuvânt, fiecare senzaţie, gust sau emoţie,

dar neavând posibilitatea să le rostească. Părinţii ei au înscris-o la o şcoală pentru

copii cu dizabilităţi şi mai apoi într-o clasă obişnuită. Îşi face prieteni şi trece prin

diverse evenimente plăcute şi mai puţin plăcute. Cel mai mult îşi doreşte să vorbească,

aşa că, cu ajutorul unei prietene, obţine un dispozitiv special prin care poate comunica

cu persoanele din jurul ei.

Într-o zi, la orele de integrare, Melody ia parte la un test de cultură generală. Îl

trece cu punctaj maxim şi este acceptată în echipa ce va reprezenta şcoala la un

concurs de cunoaştere. Din acel moment, viaţa lui Melody se schimbă radical şi

familia sa o sprijină în tot ceea ce îsi doreşte să facă.

Din cauza unor neînţelegeri, fata pierde avionul către Washington unde are

loc concursul. A doua zi, la şcoală, colegii şi-au dat seama că fără Melody nu au

reusit, aşa că şi-au cerut scuze că au abandonat-o.

Mi-a plăcut cartea pentru că este vorba despre o fată cu o boală gravă care

luptă să ajungă departe şi este curajoasă pentru vârsta ei. Povestea este foarte

emoţionanta şi interesantă.

Personjul meu preferat este Catherine, deoarece nu îi era ruşine cu Melody şi

a încurajat-o mereu să-şi continuie drumul pe care l-a început.
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Cartea, prietena mea

Lidia Pasniciuc

Cartea, file de poveste

Încărcate cu personaje îmbrăcate-n

Praf de stele aurii,

Ce se desface-n mii.

Milioane de portale de oglindă,

Fiecare o poveste îndrăgită.

Imaginația, nor pufos pe sub picioare, 

Lume neîncăpătoare

De aventuri visătoare

Cartea, un vis împlinit

Plin cu jocuri, infinit.

Tablou în ape curgătoare,

Vârf de munte atins de soare,

Un desen doar din culoare 

Și o frunză căzătoare.

Pana, baghetă de scriitor,

Foaia, imprimă gândurile lor,

Cascadoare pe hârtie 

E cerneala cea zglobie.

Făt-Frumos pe cal de aur,

C-o prințesă și-un tezaur.

Trei urși au în ospeție 

Fata ca o păpădie.

Împărat cu haine noi –

Doar deștepți le văd, ca voi.

Cartea-i cea mai bună, DA,

Mă bucur că o am prietenă pe Ea.
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