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Încolo și-ncoace
(fragment de roman)
Rafaela Mariș

Ziua de luni. „Nimic mai dezgustător și mai oribil decât să fii la școală în dimineața de
luni” se gândea Anne când intra în sala de clasă. Încercă să le zâmbească prietenilor săi, dar era
prea obosită. Se așeză în bancă și se odihni. A fost nevoită să meargă pe jos tot drumul, deoarece
mașina se stricase cu o zi înainte. S-a trezit la 6 dimineața și a plecat spre școală la 6 și jumătate.
Părinții ei își luaseră liber de la muncă pentru a duce mașina la reparat. „Eu de ce nu pot lipsi de
la școală?” întrebă Anne. „Pentru că n-ai motive” răspunse tatăl ei. „Dar tu de ce să lipsești, iar
eu să merg pe jos până la școală?!” mai întrebă, frustrată, Anne. „Pentru că școala e aproape, în
timp ce locul de muncă al mamei tale e departe, iar al meu e și mai departe” zise calm tatăl său.
Locuința lor e, într-adevăr, aproape de școală. Asta a detestat mereu Anne la casa ei.
După ce inima se opri din bubuit, iar prietenele ei plecaseră, Anne scoase cartea din ghiozdan.
Mereu avea la ea o carte (cărțile o făceau să se simtă mai bine când era nervoasă). Deschise
cartea și începu să savureze povestea. Paginile șopteau nevinovat când Anne avansa cu lectura.
Profesorul de matematică intră în clasă. Anne trebui să se oprească din citit. „Mă voi răzbuna.
Voi citi pe sub bancă!” își spuse ea.
Ora începu. Domnul Diblings vorbea și scria pe tablă exerciții. Annei nu i-a plăcut
niciodată matematica. Nu voia să iasă la tablă. Din fericire, domnul Diblings începuse dintr-un
capăt, iar copiii se duceau și rezolvau ecuațiile scrise pe tablă. Anne era în capătul opus al clasei.
Avea să dureze ceva. Își scoase încet cartea și, în secunda următoare, fu absorbită de cuvinte.
„Iar când până și Luna adoarme,” spune cartea, „poveștile vin pe ascuns în lumea noastră”.
Anne deveni hipnotizată atunci când a ajuns la această frază. Nu era atentă nici la oră,
nici la ce scrie în carte. Acum mintea ei era pe altă lume și crea un vis, fără ca Anne să dorească
sau să se împotrivească. Se trezi înconjurată de stele. Puțin mai încolo era Luna. Era de un griauriu și era foarte frumoasă. În jurul ei, erau stele îngrămădite care zâmbeau nerăbdătoare. Anne
se apropie, dar nu simțea că merge, ci că plutește. Îi era foarte cald și se simțea extrem de mică
și plină de praf. Luna se întoarse, o privi pe Anne în ochi și șopti:
– Vino.
Anne era puțin speriată, dar nu avu timp să se gândească. Vocea Lunii o purta spre ea.
Se așeză lângă celelalte stele. Se uită vrăjită la Lună. Și o asculta. Dură ceva timp până să-și dea
seama ce spunea. Spunea povești. Nu era atentă în totalitate și totuși reținea fiecare cuvânt.
După un timp, Luna se opri. Spuse, în șoaptă:
– Acum duceți-vă pe Pământ și împărtășiți poveștile cu scriitorii. Aceștia se vor trezi cu
povestea în minte și o vor da mai departe prin cărți.
Stelele plutiră spre Pământ, dar Anne rămase nemișcată. Luna o observă:
– Tu nu mergi, Anne? Anne!
Vocea plină și frumoasă a Lunii se schimbă.
– Anastasia Felding! E rândul tău!
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Tocmai mi s-a iscat în minte o nouă întrebare: ce sunt visurile?
În primul rând, visurile sunt un fel de vibrații care îți trec prin neuroni atunci când
te pui pe tine sau pui pe altcineva într-o anumită experiență bazată pe imagini cunoscute
creierului tău. Poți, de asemenea, să te gândești pe plan creativ. Acesta e rolul imaginației. De
exemplu, ce versuri să scrii pentru o melodie, ce tablou să pictezi, ce afacere să deschizi.
Gândurile pot fi formate pe baza unei nostalgii, a unei dorințe sau pe a unei emoții/ a unui
sentiment. Practic, plasezi persoana sau obiectul pe care vrei să îl creezi într-o existență
inexistentă. Practic, mintea noastră poate forma alte existențe, dar care, din păcate, sunt făcute
din ceață. Totuși, acea existență a fost creată de tine, doar ca să vezi cum ar fi dacă și cum e fără.
Dacă te supui pe tine la transformări și experiențe formate de creierul tău, te teleportezi. Te poți
teleporta singur oriunde dorești și cu cine vrei. Poți tortura persoana pe care o urăști fără ca ea să
știe, poți să o desfigurezi, poți să descompui modelul pe care a fost creată și să-i dai tu un alt
aspect sau rol, după cum ți se pare ție mai potrivit. Practic, TU părăsești zona în care stai și te
duci unde dorești. Să gândești e altceva, dar pentru asta nu se folosește neapărat imaginația.
Gânditul face mintea să rătăcească și să se regăsească în alte colțuri și alte imagini ale...
Ale cui? Aș fi spus ale minții, dar mintea nu se poate regăsi în ea însăși. Probabil că în alte colțuri
ale cunoștiințelor tale. De acolo începi, din ceea ce știi, și să gândești e, deseori, o avansare în
cunoștiințe. O trecere a limitelor. Acumulezi informații, iar când ești pregătit să avansezi și
singur, meditezi. Reflectezi până când mintea ta se regăsește în ce ai găsit meditând.

Un tânăr misterios
CAPITOLUL I
Doroteea Râșcov
A fost odată ca niciodată, într-o poieniță din mijlocul pădurii din Incanta, un minunat castel
de marmură albă unde trăiau cele mai inocente și mistice creaturi, din Uniunea Magică -elfi
de copaci. Elfii erau conduși de puternicul lor rege, Sirius, și de blândă lor regină, Terra.
Regele avea părul alb și ochii abaștri. Purta adesea o robă l u n g ă și argintie brodată cu aur,
care flutura grațios când acesta mergea la întâlnirile consiliului elfilor. Regina avea părul
albastru închis, ochii verzui și pielea străvezie. Purta o frumoasă rochie de culoarea cerului
senin brăzdat cu fire aurii ce decorau gulerul și o mică broșă bătută pe margini cu smaralde,
iar în mijloc trona un safir albastru verzui. Regina avea două fiice: Edeline-Auriul Soare și
Selena-Argintia Lună. Edeline avea părul lung până la brâu ca o cascadă de raze de soare și
ochii de un albastru safiriu. Pielea ei albă era învăluită într‐o rochie aurie, iar pe cap purta o
coroniță delicată de aur pur. Selena avea părul argintiu ca razele lunii, ochii albaștri ca
viorele, pielea străvezie care lucea și răspândea o lumină puternică, iar pe fruntea ei albă se
odihnea o coroniță de argint.
Într-o zi, regele elfilor de copaci încheie un pact cu regele elfilor apelor care susținea că
cel dintâi îi va da prințului apelor, Celebron, pe fiica sa, ca semn al alianței dintre cele două
regate. Prințul deja pornise spre castelul din partea de nord a Incantei.
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Într-una din zile, Edeline merse la plimbare cu calul ei favorit, Raisa,
peste Râul de Cristal care era limita regatului secret al elfilor de copaci. Mulți
oameni au încercat să treacă râul de-a lungul timpului, dar nimeni nu a reușit.
Cei care nu se înecau, renunțau curând, deoarece râul era prea învolburat ca să poată fi
traversat înot și avea o putere secretă care le era necunoscută oamenilor. Dacă cineva deghizat
se uita în apă, se vedea, de fapt, exact așa cum era cu adevărat. Oamenii încercaseră să facă un
pod, dar munca lor era distrusă a doua zi în moduri misterioase.
În timp ce călărea, Edeline zări un tânăr cu părul blond și ochii verzi. Obraji îi erau roșii
de mânie și trăgea la țintă într-un arțar bătrân pe care prințesa îl cunoștea încă de când era
copil.
― Oprește-te! țipă Edeline. Cum îndrăznești să rănești copacul ?! Furia îi clocotea în vene
împreună cu dezgustul pe care îl simțea în legătură cu nepăsarea oamenilor față de natura pe
care elfii de copacii o apărau cu prețul vieții.
Cu un icnet de uimire, prințul puse jos tolba de săgeți și se uită la misterioasa fată care apăru
acolo din senin. Nu își amintea să mai fi văzut vreodată o asemenea creatură decât în ilustrațiile
din cărțile de povești.
― Oprește-te! spuse Edeline supărată, iar tânărul lăsă jos arcul puțin rușinat. Observându-i
urechile lungi, o întrebă peste măsură de uimit:
― Ce ești tu? Vocea lui nu era dură sau încărcată de ura cu care fusese obișnuită să se aștepte
prințesa din partea unui om.
― Sunt un elf. Dar tu de ce ești aici, atât de departe de castelul tău de piatră? spuse fata cu obrajii
îmbujorați de un roz aprins care trădau stânjeneala cu care rostea fiecare cuvânt.
― Elfi de copaci? spuse el ca pentru sine, măsurând-o din priviri pe fată. Acum își aminti despre
ce erau poveștile pe care i le spunea doica când era copil.
― Da, și tocmai ai rănit un copac! spuse ea supărată, uitându-se la mica tăietură din scoarța
copacului.
― Îmi pare rău că am rănit copacul, spuse cu sinceritate tânărul. Cum te cheamă?
― Edeline. Sunt prințesă, prima odraslă a Terrei! Prințul făcu o plecăciune politicoasa și se
prezentă și el fără vreun semn de ostilitate.
― Sunt fiul lui Tarbus, regele oamenilor, și al reginei Elle. Mă cheamă Theodred. Fata nu se
plecă și ea și se uită în ochii lui verzi ca smaraldul. Ar fi fost o rușine să se plece în fața unui om,
dar totuși politețea cu care o trată și blândețea cu care îi vorbi o intrigă pe tânăra prințesă.
― Pentru că ai încălcat teritoriul elfilor de copaci, va trebui să te omor... Dar înainte să-și ia
arcul, o săgeată din lemn de abanos și pene de corb, cu vârful de argint muiat în venin trecu pe
lângă urechea stângă a prințesei elf și se înfipse în copac. Copacul se transforma în smoală, iar
scoarța se încrețea până când în loc de sucul gustos de arțar care trebuia să iasă, ieșea venin
negru care usca tot ce era în jurul copacului și transforma în cenușă firele verzui de iarbă.
Edeline își îndreptă arcul scânteietor spre tufiș, dar un țipăt sugrumat se auzi din spatele ei.
Copacul odinioară plin de frunze se transforma în cenușă și țipă, căci tocmai îi fusese curmată
viața. Edeline știa a cui era săgeata și ce provoca, dar, pentru prima oară, văzu un copac mort.
Elfii de copaci erau foarte vulnerabili și depindeau în mare parte de bunăstare copacilor, iar când
un copac murea deveneau tot mai slăbiți. Prințesa leșină în iarbă, nefiind obișnuită cu acea
senzație.
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Când deschise ochi, în fața ei era cineva care para cu lama de argint a sabiei
săgețile otrăvite. Prima oară crezu că veniseră soldați tatălui ei, dar nu era un elf...
Era Theodored! Curajosul prinț se lupta cu trei elfi întunecați care trăgeau cu săgeți
înveninate în direcția lor. Edeline își ridică mâinile, rosti incantația și văzu cum o rădăcină de
copac ștrangulă unul dintre cei cinci elfi întunecați care căzu fără suflare la pământ.
― Frumos prințesă! spuse Theodored cu un zâmbet însângerat, deoarece avea buza de jos tăiată.
― E valabil și pentru tine! spuse Edeline, strangulând încă un elf întunecat.
Luându-și arcul de jos, trase o săgeată luminoasă spre elful întunecat și îl nimeri drept în cap. De
cealaltă parte, Theodored se lupta cu doi dușmani. Unuia reuși să-i tăie capul dar, într-o clipă de
neatenție, celălalt îl înjunghie la umăr. Căzând la pământ cu umărul însângerat, prințul a rămas
fără apărare. Sabia lui zăcea la un pas de Edeline care o aruncă și, înainte să îi dea elful întunecat
lovitura de grație, îl înjunghie în piept.
Poiana era însângerată și singura persoană care mai era în picioare era Edeline care cerceata
nesigură terenul de luptă. Elfii morți fuseseră făcuți cenușă și la primul vânt se risipiră. Mai
rămaseră doar ea și Theodored care sângera abundent pe iarbă. Îl putea lăsa să moară, nici nu
trebuie să îl ucidă ea, ca pedeapsă pentru încălcarea teritoriului, se întoarse cu spatele la tânărul
prinț și dădu să plece. Dar ceva din interiorul ei îi spunea că ar trebui să-l salveze. Se întoarse, se
așeză pe iarba umedă de sânge și se uită la ochii închiși ai lui Theodored. Rupse cămașă de pânză
albă a prințului sub care era o rană urâtă din care curgea sânge otrăvit. Edeline se duse la râu, își
tăie o fâșie de pânză albă din care era făcută rochia ei și înmuie un capăt în apa rece din râu, iar de
pe mal culese o plantă cu floricele albe numită „somnul elfilor”. Se întoarse lângă Theodored,
curăță cu grijă rana cu apa din râu și zdrobi planta între două pietre. Din ea ieși un suc verzui cu
un parfum special. Fata puse sucul pe rana prințului și apoi îl bandajă cu pânză albă de la rochie. Îl
târî pe Theodored cu grijă la poalele unui copac și îl înveli cu pelerina ei de vânătoare. Îi rezemă
capul de mușchiul moale al trunchiului și se ridică. Trecu râul, încălecă pe Raisa și se pierdu în
noapte.

Aventurile noastre în lumi imaginare

Sebastian Tudor Deju
Deși fiecare zi este o aventură pentru mine, momentele în care mă plictisesc devin din ce
în ce mai dese. Dar chiar și aceste momente devin interesante, deoarece mi-am creat o lume
paralelă: Universul Minecraft, un joc creativ care imită realitatea, numai că în această ,,a doua
realitate” există monștri, sate, fortărețe, portaluri și temple. Dacă vă întrebați ce este atât de
interesant în acest joc, ei bine, este faptul că totul este alcătuit din cuburi, astfel încât orice lucru
sau ființă va avea o formă „pătrățoasă”. Dat fiind faptul că este o lume lipsită de elemente
moderne, m-am gândit că s-ar potrivi de minune unei necuvântătoare, astfel încât câinele meu,
Aky, mă însoțește în toate călătoriile mele imaginare.
În această lume, creaturile prietenoase sunt: sătenii, oceloții și lamele. Atenție! În cazul
animalelor, dacă le răniți, există un risc mare ca acestea să vă atace. Speciile protejate sunt
zimbrii, cerbii și lamele, iar creaturile amenințătoare sunt zombie, șerpii și păianjenii otrăvitori.
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Ca orice ținut, acesta are reguli clare:
- nu aveți voie să intrați fără autorizare și echipament special;
- nu vă apropiați de temple și portaluri;
- orice activitate suspectă va fi raportată imediat la regele ținutului.
În lumea mea imaginară, cel mai prețios lucru pe care l-aș putea avea ar fi diamantul negru
de 1000 fațete. Numai cei mai curajoși, inteligenți și cinstiți oameni ar putea intra în posesia lui.
Până la acest moment, doar eu, regele ținutului, am reușit să intru în posesia unei asemenea
minunății, păzită cu strășnicie de câinele meu loial.
În lumea mea, am învățat că doar prin muncă intensă și cinstită ajungi departe.

Lumea mea imaginară
Maria Melania Huzum
Uneori, când trebuie să stau în casă, mă plictisesc. Atunci când se întâmplă asta, evadez în
lumea mea imaginară, stăpânită de un rege (care este de fapt un elf) bun la suflet, inteligent,
cinstit și generos. Ca totul să meargă bine în lumea lui, regele a scris o listă scurtă de reguli
pentru a fi respectate de toți cetățenii:
1.Fii blând, bun, generos, cinstit și prietenos cu toată lumea!
2.Respectă-i pe cei din jurul tău!
3.Dacă cineva e trist, încearcă să-l înveselești!
4.Dacă vei fi de partea răului, vei ajunge în groapa cu dragoni nemiloși!
5.Distrează-te și fii vesel mereu!
6.Nimeni nu are voie să rănească phoenicși, cele mai rare creaturi din această lume!
Datorită acestor reguli, cetățenii (care sunt tot felul de creaturi uimitoare) trăiesc în bună pace și
înțelegere. Poți învăța de la oricine valoarea bunătății, a curajului, a dragostei, a cinstei și a
generozității. E o lume minunată!
Când evadez, mereu îmi petrec timpul alături de Cracky, animăluțul inventat de mine la ora de
engleză. Este un phoenix de culoarea cerului, cu patru picioare albastre de felină, o coamă
portocalie și trei cozi violet de pisică. Are un cioc roșu și ochi galbeni ca monedele de aur. Este
foarte prietenos și poți adormi pe spatele lui în timp ce zboară. E un prieten de încredere!
Îmi amintesc prima mea întâlnire cu Cracky: era o zi călduță de primăvară. Copacul de lângă
apartament era înmugurit, păsările ciripeau, dar eu mă plictiseam. Deodată, am auzit o bătaie în
geam. Am ridicat ochii și am văzut o sticlă imensă de laborator. Ea a plutit până a ajuns lângă
vârful unui nuc. Am făcut ochii cât cepele: o parte din cerul cu nori albi se scurgea în sticlă! Apoi,
ea a plutit înapoi la geamul meu și și-a revărsat conținutul sub forma unor trepte. Am deschis
fereastra și, cu frică, am pășit pe o treaptă din cer. Când am văzut că nu mi se întâmplă nimic
neplăcut, am urcat în continuare, până am ajuns pe un nor mare și pufos. Atunci l-am văzut
pentru prima oară pe Cracky. Mi-a urat bun venit și mi-a prezentat o mică parte din lumea lui.
Mi-a spus că noi doi am fost desemnați exploratorii regali și că misiunea noastră este să explorăm
părțile necunoscute ale lumii magice. M-am urcat pe spatele lui și am zburat departe, până am
ajuns la un castel. Mușchiul îl acoperise în întregime, așa că a trebuit să găsim o altă cale de
acces. Din fericire, eu am găsit o trapă care ducea în visteria castelului, iar de acolo direct în el.
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Când am intrat, era întuneric beznă, dar am reușit să disting câteva torțe stinse pe pereți.
― Știu cum putem face lumină! a spus Cracky. Dă-mi, te rog, o torță!
I-am dat una, iar el a scuipat foc peste ea.
― Condu-ne tu! a spus el.
Făcându-mi curaj, am mers în fața lui, ținând torța aprinsă. Când am ajuns în visterie, am
rămas fără cuvinte: era plină ochi cu galbeni și bijuterii! Cracky se uită la ele cu mare interes, dar
eu am spus:
― Dacă visteria nu e goală, asta nu înseamnă că cineva locuiește în castel?
― Nicidecum! răspunse creatura. Ai văzut mușchiul ce acoperea castelul! Cu siguranță e nelocuit!
Am aprobat, deși în sinea mea mi-am zis să fiu cu băgare de seamă.
Când am intrat în castel, era întuneric, dar Cracky a aprins candelabrele pline de lumânări
și așa am început explorarea încăperilor. Totul arăta impecabil: covoarele erau extrem de moi,
coloanele erau din marmură gălbuie, vitrinele erau pline cu bibelouri rare în formă de dragoni și
trofee, iar în mijlocul castelului era cea mai mare bibliotecă pe care am văzut-o în viața mea!
Eram fermecată de culorile coperților și numărul de cărți, dar Cracky spuse:
― Nu te minuna! Vom găsi biblioteci mai mari de-atât! Și a continuat explorarea.
Cea mai grozavă dintre aventurile mele s-a întâmplat chiar în acea zi! Pe când eu și Cracky
exploram etajul întâi al castelului, am auzit o voce groasă dinafara lui.
― Ce frumoasă a fost vacanța aceasta!
De frică, ne-am ascuns într-o cameră apropiată și am auzit poarta castelului izbindu-se.
Vocea a spus:
― Aici miroase a phoenix! Unul rar și gustos!
― Cracky, cine se află în castel? Ai spus că nimeni nu trăiește aici!
― Așa credeam și eu! spuse el. Aparent, aici trăiește un dragon mâncător de phoenicși! Asta este
interzis în lumea noastră!
― Atunci să-l anunțăm pe rege că există cineva care încalcă regulile! am spus eu.
― Nu avem timp! Trebuie să se țină o judecată pentru asta, iar dragonul ne poate găsi înainte să
plecăm la palatul regal!
Abia atunci am scrutat camera cu privirea: era o sală a armurilor. Curajoasă, m-am
îmbrăcat cu una din ele.
― Trebuie să înfruntăm dragonul! am spus eu, ridicând sabia în aer.
― Nu cred că avem șanse să-l învingem! a spus Cracky.
― E singura șansă de a-l pedepsi pentru obiceiul său! am răspuns.
M-am urcat pe spatele lui, iar el a zburat la dragon. Avea pielea roșie ca rubinele, ochii
negri ca tăciunii și era uriaș. Încet și fără zgomot, am sărit pe spatele dragonului, dar când Cracky
a vrut să se ascundă într-un cotlon ca să îi dea foc, dragonul a spus:
― A, iată-te! E timpul să te mănânc!
Se repezi la el și-l luă în ghearele sale, dar, chiar înainte să-l înfulece, i-am înfipt sabia
drept în ochi. Dragonul urlă de durere și îi dădu drumul lui Cracky.
― Acum! am strigat eu.
Phoenixul suflă foc peste dragon, iar el se prăbuși la pământ.
― Am reușit! a strigat Cracky.
Din acel moment, am devenit prieteni pe viață. Am învățat că sunt mai curajoasă decât
cred, iar el a învățat valoarea prieteniei.
Aceasta este lumea mea imaginară. În fiecare zi, Cracky vine la fereastra mea și ne duce în
aventuri uimitoare...
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*
Ilaria Istrati

Viața unui copil ar trebui să fie plină de zâmbete colorate, de momente speciale în
care se simte minunat sau de clipe de poveste alături de prieteni și familie, însă vă voi povesti cum
este perioada mea de copilărie și experiența personală.
În fiecare zi se întâmplă câte ceva care, cred eu, nu are sens. Dar până la urmă cine dorește sa
intervină în momente importante din viața mea și să gândească fire de amintiri special pentru
mine? În fine, nu asta e important și totuși, hai să revenim la subiect! Vorbind din experiențele
personale, nu chiar tot ce se petrece în timpul meu este ceva care m-ar bine dispune.
Sunt clipe în care mă plictisesc de-a binelea. Și știți ce fac eu în astfel de situații? Bine, vă voi
spune! Probabil cititul îmi face timpul mai relaxat, la fel și dansul. Toți prietenii mei știu despre
pasiunea mea, baletul, sau dansul, în general. Pur și simplu mă simt bine când răsună o melodie pe
fundal și, natural, pașii își spun povestea. Bineînțeles că nu puteam pleca mai departe fără a vă
împărtăși câteva lucruri despre punctul meu forte la literatură. Bine, v-ați prins, era vorba de
compuneri. Ador când scriu sau când reușesc să îmi adun toate gândurile și să le înșir pe o foaie
sau, mai nou, pe un document word. Uneori, scriu despre povestea mea și despre câteva dintre
lucrurile esențiale pe care o persoană ar trebui sa le știe dacă ar vrea să mă cunoască. Scriu și
basme, dar să știți că dacă începeți să le citiți, mai târziu mă veți ruga să le adun pe toate și să le
așez într-o carte.
Prefer să plec singură în lumea de NICĂIERI și să găsesc fiecare lucru pe care am reușit să
îl descriu aici, decât cu un bagaj de lucruri ce în mintea mea fac gălăgie, să mă relaxez dincolo de
lumea reală. Stăpânită de mintea mea, această lume face totul mai simplu, fără reguli. Uit de toate
grijile, scap de stresul care vine din partea unor factori ce îmi influențează viața în rău și mă
concentrez, gândind pozitiv.
Citind această compunere, sper că am reușit să te fac să gândești pozitiv, să îți dai seama
că tu ești persoana cea mai importantă din viața ta și că, oricât ai încerca să îi faci pe ceilalți să
zâmbească, trebuie să-ți aduci aminte că tu ești personajul principal al filmului tău de viață.

Evadare din realitate
Ruxandra Ioniță
Atunci când realitatea devine plictisitoare, există o lume specială doar a mea, un loc unde
grijile și plictiseala vin doar ca să fie pârjolite de focul dragonilor. Exact, lumea mea de refugiu
este din trecutul îndepărtat, pe vremea când dragonii stăpâneau pământul, avându-i dușmani doar
pe vikingii neînfricați. Poate vi se pare ciudat faptul că am ales ca loc de relaxare o lume plină de
creaturi uriașe numite și dragoni. Asta e deoarece am văzut de prea multe ori filmele din
seria CUM SĂ-ȚI DRESEZI DRAGONUL. Acesta este, însă, un alt subiect, iar eu nu vreau să
intru în amănunte, așa că vă voi povesti despre lumea căreia îi spun CUIBUL DRAGONILOR.
Trebuie să vă spun că eu nu merg neînsoțită acolo, pentru că nimeni nu ar vrea să ia foc din
cauza unui dragon răcit. Deci, cum vă povesteam, am un însoțitor destul de ciudat pentru acea
lume, dar foarte loial mie, și anume pe ogarul meu, Oscar. El pare să știe acel tărâm ca pe propria
coadă, cam ciudat pentru că, de câte ori o vede, crede că este a altui câine și începe să o mârâie și
să o muște, dar asta nu prea contează, întrucât tot timpul pare să știe pe unde merge.
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Această lume are un relief variat, dar este în special alcătuită din munți, mări și
dealuri, așa că dragonii au destule ascunzători, ca să nu mai vorbim de peșterile
uitate sau de insulele pustii. După cum reiese de la începutul acestei istorisiri,
dragonii stăpânesc acest ținut împărțit în teritorii imense, dar până și aceste făpturi
uluitoare sunt un nimic în comparație cu Alfa, adică dragonul suprem, cel care conduce tot, cel
mai puternic. Aici regulile sunt simple – ORI EȘTI PRĂDĂTORUL, ORI EȘTI PRADA -, pentru
mine nimic mai ușor de reținut.
Pe tărâmul dragonilor, sunt nenumărate aventuri și oportunități de distracție, dar, dintre toate
activitățile, preferata mea este călăritul dragonilor. Este cel mai bun sport de pe acest tărâm și de
aceea este practicat de marea majoritate a vikingilor. Așa că, atunci când nu tebuie să lupt cu
dragonii sălbatici, îmi place să mă urc pe dragonul meu, care este cel mai bun dintre toți, adică un
Furia Nopții, și să fac plimbări lungi, interminabile alături de cei mai buni prieteni ai mei, Sughiț
și Astrid, care, apropo, sunt două personaje din filmul meu favorit CUM SĂȚI DRESEZI DRAGONUL.
Pentru mine, dragonii sunt niște animale fantastice, nobile și frumoase, care ar putea fi
buni prieteni cu noi, oamenii, dacă ar mai exista și în vremurile noastre. Așa cum spune mama –
NU JUDECA O CARTE DUPĂ COPERTĂ- , în cazul nostru, coperta fiind imaginea dragonului
așa cum o vedem noi, adică niște monștri mâncători de oameni care scuipă foc și care pot zbura,
dar, dacă i-am analiza mai bine, ne-am da seama că, de fapt, ei ne sunt prieteni și că nu contează
cum arăți pe dinafară, ci cum ești pe dinăuntru.
CUIBUL DRAGONILOR este un tărâm minunat atunci când ajungi să te obișnuiești cu el,
dar poate fi foarte periculos și imprevizibil dacă nu ești atent și lași garda jos. Oricâte defecte ar
avea, va rămâne mereu locul meu preferat atunci când am nevoie de o escapadă din viața reală și
de o aventură epică, așa cum nicăieri altundeva nu mai găsești. În această lume magică, pot fi
orice îmi doresc, iar prietenii mei de basm sunt mereu alături de mine.
Mi-ar plăcea mult să mă vizitați în acest tărâm plin de peripeții nostime și periculoase,
pentru a trăi împreună tot felul de aventuri interesante. Și aș mai vrea să știu care este locul vostru
de refugiu atunci când realitatea devine plictisitoare și chiar obositoare.
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*
Ilinca Maria Mihalache Boștină
Ca orice copil, se întâmplă să mă plictisesc. Din păcate, asta se întâmplă des, fiindcă nu
am cu cine să mă joc când sunt singură acasă, adică toată ziua.
Când nu știu ce să fac, apelez la imaginația mea. Există o lume pe care am creat-o în
capul meu. Un regat dominat de un rege, Regele Diamant. El este cel care a creat și pădurea de
cristale, unde frunzele sunt diamante și florile – aur. Sunt câteva reguli ce trebuie respectate în
acest ținut.
1.Nu faceți gălăgie în preajma florilor adulte! Le veți trezi și veți avea parte de o confruntare.
2.Nu spargeți cristalele de diamant! Sunt foarte fragile în acest ținut, contrar celorlalte ținuturi
în care acestea sunt indestructibile. Dacă un diamant este spart, blestemul Diamantului se va
arăta în fața voastră, doar regele având puterea de a-l rupe.
3. Fiți respectuoși unii cu alții!
4.NU furați cristalele de pe jos și NU le desprindeți din copaci!
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5. Jucați-vă cu fluturii de smarald! Sunt foarte prietenoși!
6.Nu lăsați plictiseala să vă doboare! În acest ținut, plictiseala este interzisă!
Când vizitez ținutul, o văd mereu pe Mochi, o cățelușă care are puterea de a
sta în două picioare, destul de energică și plină de viață. Are blana colorată în alb
cu negru, urechi de lup, botul mic, un năsuc simpatic ce ziua e negru, iar noaptea
luminează în alb și ochii mari, gri spre negru. Poartă fel de fel de rochii legate la talie cu o curea
maro de piele.
Noi două încercăm mereu să ajungem la castelul regelui. Se zvonește că este un loc magic
din ținutul Shiny, locul în care vin zilnic. Însă se spune că regele este rău, necruțător,
neînțelegător. Nimeni nu a scăpat teafăr când a mers la el să depună o plângere sau să sugereze o
schimbare a regatului. De aceea, regatul a rămas fără locuitori.
Acum mai multă vreme m-am întors în ținutul Shiny. Mochi era și ea acolo.
― Ilinca, te-ai întors! mi-a spus ea entuziasmată. Vrei să mergem să căutăm castelul regelui și
astăzi?
― Haide să încercăm și astăzi! i-am zis eu.
Am mers la pas încet către palat, cel puțin eu, fiindcă Mochi a țopăit ca un iepure tot drumul.
― Am un sentiment că astăzi vom găsi palatul! Abia aștept să îl văd pe rege, să îl cunosc, să
devenim cei mai buni prieteni! a mai spus prietena mea.
― Ești sigură că ar trebui să ajungem acolo? am întrebat eu. Am auzit că regele este rău! Nu știu
dacă este bine să îl vizităm fără motiv.
Mochi a oftat lung și mi-a spus cu o voce răstită:
― Tu chiar crezi tot ce zice regele? De câte ori să îți spun că regele ne minte?
Adevărat, nu era prima dată când ne-am certat pe tema asta.
― Eu nu cred nimic din ce zice el, nici regulile lui fără sens! Ce-ar fi dacă aș lua diamantul ăsta și
l-aș sparge? a mai spus ea.
Și Mochi a luat diamantul și l-a spart. Deodată, pielea ei s-a schimbat. Nu după multă vreme,
Mochi a devenit un diamant.
― Mochi, ce ai făcut? am zis eu destul de încet ca să nu trezesc florile de aur. Regulile trebuie
respectate!
― Vai mie! Ce am făcut? Ce e în capul meu?
― Bine, nu te teme! Găsim ajutor, da?
Am mers împreună să căutăm ajutor. Am colindat toată pădurea, până am dat de un fluture
de smarald. Stătea plictisit fiindcă nu avea cu cine să se joace.
― Vă pot ajuta? a zis el amabil.
― Există vreo șansă să ne poți duce la rege? am întrebat noi două. Promitem că te vom răsplăti cu
ce dorești tu!
― Cine spune că bunătatea mea trebuie răsplătită cu ceva? Oamenii care cred că bunătatea are un
preț nu au simțit niciodată sentimentul de mândrie atunci când ajuți pe cineva. Haideți, urcați pe
spatele meu. Vă duc eu la rege! a spus fluturele.
― Mulțumim din tot sufletul! am zis noi.
Așa am ajuns la palat. Acolo am văzut regele în toată măreția lui: avea o pelerină lungă
albastră și o coroană din diamant care îți furau ochii.
― Ce vă aduce aici, fetelor? a spus el cu voce caldă.
― Măria Ta, prietena mea, Mochi, a fost lovită de blestemul Diamantului. A rupt accidental un
diamant. Dacă nu e cu supărare, v-am ruga să rupeți blestemul. Promitem că vom fi cuminți deacum în colo!
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Regele Diamant nu a ezitat să ne ajute. A făcut câteva mișcări iuți din mâini și
Mochi era ca și nouă. Era în culmea fericirii. Ba chiar aproape că l-a luat în brațe
pe rege.
― Noi credeam că ești crud și nemilos. Toate zvonurile pe care le-am auzit sunt
adevărate?
― Ce e drept, am fost așa înainte. Dar, când am văzut câtă suferință aduc oamenilor, am decis că
trebuie să fiu o persoană bună. Promit că acest regat se va transforma în ceva mai bun, a zis
regele.
Am mulțumit și am plecat. Însă, nici bine nu am ajuns în pădure că lumea a dispărut așa,
deodată. Parcă toată lumea a fost luată de vânt. Am auzit o cheie în ușă.
― Ilinca, am ajuns acasă! a spus o voce
Era mama. A ajuns acasă după o zi lungă de consultat pacienți. Am mers să o întâmpin.
Chiar dacă lumea magică a dispărut atunci, aceasta a reapărut în următoarea zi și a rămas vie până
în zilele noastre, iar Mochi și cu mine am rămas prietene bune. Cine știe, poate mă va vizita și ea
într-o zi, așa cum fac eu.
În lumea mea imaginară
Miriam Gabriela Diaconu
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Ca orice copil, mai sunt momente în care mă plictisesc, mai ales când nu mă întâlnesc cu
prietenii mei sau nu trebuie să fac ceva anume. Atunci evadez în lumea mea imaginară.
E acea lume pe care am creat-o în mintea mea. Este condusă de o zână care se numește
Fiona, iar ca acolo să fie pace și armonie veșnică, a impus niște reguli care trebuiesc numaidecât
respectate.
1.Toată Lumea să se înțeleagă cu toată lumea.
2. Nimeni nu are voie să fure Diamantul Alb (piatra prețioasă cu care s-a creat lumea aceasta).
3.Nimeni nu are voie să fie supărat sau rău cu ceilalți.
4.Toată lumea se poate juca cu albinuțele de aur, ele nu înțeapă.
Îmi place să petrec timpul cu Coco, o pisică cenușie și cu coada tărcată. Mereu ne jucăm prin
pădure sau adunăm floricele de smarald, dar cel mai mult îmi place să vizităm un loc nou.
Azi am decis să mergem să găsim o comoară, am străbătut vreo zece kilometri și, în sfârșit, am
ajuns. Era o peșteră mare, acolo se spunea că este o comoară.
Am intrat curioase în peșteră, era destul de întunecat, dar puteai vedea pe unde mergeai. Pe
pereți erau sute de oglinzi, unele te făceau mai gras, altele mai slab, dar dacă te uitai mai mult de
două ore într-o oglindă, așa urmai să arăți pentru totdeauna, iar această vrajă nu putea fi ruptă. Am
continuat să mergem, apoi am dat de un spiriduș care se numea Romy. Acesta a spus pe un ton
foarte serios:
― În această peșteră este interzisă intrarea! Dacă nu veți răspunde corect la ghicitoarea mea, îi
voi da de știre reginei!
Deși eram speriate, am încercat să rămânem calme, poate chiar răspundeam corect la ghicitoarea
spiridușului.
― Cine merge și tot stă pe loc? întreabă el cu un zâmbet mare până la urechi.
Ce putea fi? Dintr-o dată, Coco spune:
― Ceasul!
― Măi, să fie! E corect răspunsul tău! Bine, dar să nu vă mai prind în veci pe aici! spuse el
supărat.
Am plecat de acolo și nu ne-am mai întors vreodată. M-am întors în lumea reală și nu am
povestit nimănui această întâmplare.
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Evadarea din lumea reală
Theodor Tenică

Era o zi plictisitoare de școala, era ora de matematică... stăteam în ultima bancă și-mi
scriam lecția. Eram atât de obosit, căci nu domisem noaptea trecută, mai că-mi vine să adorm. Și
ghici ce? Chiar am adormit! Lăsasem lumea reală și evadasem într-o lume imaginară. M-am trezit
pe un câmp creat din vată, în stânga mea erau toți colegii de la școală. Am evadat împreună cu ei!
Ne-am ridicat toți și am început să cutreierăm noua lume. Mergem noi ce mergem, până dăm de
un semn ce indică faptul că noi intrasem în orașul Youtopia! Era condus de regele El Sombreron.
Regulile acelui oraș erau foarte simple, ori te supuneai regelui, ori mureai de mâna călăului.
De jur împrejur, peisajul se schimbase, pe cer nu vedeai nicio pasăre și nici soarele,
oamenii erau triști. Am aflat că ținutul pe care doar ce pășisem era cândva cel mai fericit oraș din
lume, dar acum singura speranță a oamenilor este Dumnezeu, iar cel mai de preț lucru îl constituie
chiar casele lor. Dacă mai înaintam puțin, puteam observa în întregime palatul regelui, era cel mai
mare și mai falnic dintre toate clădirile orașului. Eu și prietenii mei ne-am hotărât să salvăm bieții
oameni ce mâncau doar o pâine pe zi și plăteau chirie regelui.
Din colțul străzii, iese un bătrân, era singurul ce-a supraviețuit atacului actualului rege.
Ne-a povestit că regele nu este un om, ci o umbră. A mai spus că regele poate fi înfrânt doar
străpungându-i inima cu pumnalul cu vârf de diamant și mâner din cleștar, pe care tot el ni l-a
înmânat. Apoi ne-a urat succes și ne-am început aventura.
Am cutreierat tot orașul până am ajuns la palatul regelui. Intrarea în palat era păzită de doi
soldați, înalți ca brazii și viguroși. Ne-am gândit că am putea folosi în avantajul nostru faptul că
suntem de trei ori mai mici decât dânșii, așa că am reușit să intrăm în palat strecurându-ne printre
picioarele paznicilor fără ca nici măcar să ne observe. În fața noastră era un lift, nimeni nu știa
unde duce, așa că ne-am urcat în el. Călătoria cu liftul a durat vreo 20 de minute, apoi am ajuns la
etajul 99.
Se deschid ușile liftului... În fața noastră era o armată întreagă de paznici, eram pierduți nu
aveam nicio șansă. În acel moment, mi-am dat seama că eram în visul meu! Puteam să-mi doresc
ceva, iar în secunda următoare se împlinea. Mi-am dorit un aruncător de flăcari, în următoarea
secundă arma era la mine în brațe... i-am nimicit pe paznici. În față era acum o ușă imensă, ne
trebuia o parolă de acces pentru a intra. Ne-am îmbarcat din nou în lift, de data asta ne-a coborât
la etajul 43. Se deschid ușile liftului, în imediata apropiere era un monstru, animalul de companie
al regelui. Semăna cu un câine, dar de 10 ori mai mare decât unul normal. Observasem că de
zgarda lui era lipită o cutiuță în care era ferecată parola de acces.
După ce a înfulecat mâncarea pe care i-am dat-o, a căzut într-un somn adânc, creându-ne
oportunitatea de a-i lua cardul de acces. Ne-am întors la ușile imense, de data acesta ușile se
deschid, rostind cuvintele magice: El Sombreron. În față era regele, aplauda ironic...
― Sincer, nu credeam niciodată că voi, copii, veți ajunge până aici, dar iată-vă! spuse regele.
― Renunță, am spus, știm deja cine ești și, cel mai important, știm și cum să te înfrângem.
― Cum ați putea, voi niște copii amărâți, să înfrângeți un om așa de important ca mine?
― Îți aduci aminte de acest pumnal?
― Este imposibil! De unde îl aveți?
― Renunță, ți-am mai spus! Nu ai nici-o șansă, știm deja că ești o umbră și mai știm că dacă acest
pumnal îți străpunge inima, vei muri!
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A urmat un moment de tăcere, în care, profitând de neatenția regelui i-am
străpuns inima cu pumnalul primit. Blestemul s-a ridicat! Pe cer erau pasărele,
iar soarele strălucea, oamenii erau fericiți acum. Am ieșit victorioși! Din păcate,
visul meu aici se sfârșește, ne-am trezit din nou la ora de mate....
Și oamenii mici pot face lucruri mărețe! Sau… buturuga mică răstoarnă carul mare.
Călătorie într-un tărâm de vis
Alexandru Ștefan Ursu

Vacanța de vară a sosit, mă aflu la bunici de câteva zile și mă gândesc cum să-mi mai
petrec o parte din timp în mod deosebit. Deschid larg fereastra și soarele, care deja a răsărit,
începe alene urcușul pe bolta cerească, după ce mai întâi s-a scăldat într-un lac pentru a se
înviora.
Astăzi, n-aș mai vrea să citesc, nici să joc fotbal cu copiii din vecini și nici jocurile de pe
calculator nu mă mai încântă. Doar o mică plimbare cu Rex, bătrânul câine al bunicilor, și să-i
mai dau o mână de ajutor bunicului în livadă. Iată că zăresc un cufăr vechi lângă dulapul dintrun colț al camerei. Oare ce se ascunde în el? Deschid repede și încep să cotrobăi. Dau peste
fotografii din tinerețea bunicilor, tablouri vechi, monede, bancnote expirate și două oglinzi, una
micuță și una mai mare. Tocmai ce îmi instalasem jocul Minecraft unde îmi făcusem un portal și
mi-a trecut prin cap ideea de a face și eu unul cu oglinda mică și cu hartie. Când am mișcat
puțin oglinda, mâna mea a trecut prin ea. Am repetat același lucru și cu oglinda cea mare și a
mers. Odată ce am intrat în oglindă, mă aflu deja în mijlocul unui peisaj nemaipomenit: un cer
senin de un albastru pur, munți nespus de frumoși care strălucesc în lumina soarelui și se
oglindesc în apele lacurilor, cărări șerpuitoare, râuri ce curg mai lin sau mai zgomotos printre
stânci. Cert este că am intrat într-o altă lume și sunt curios să o descopăr, să mă simt bine în
mijlocul ei.
Poposesc într-o localitate, unde casele au o arhitectură cu totul și cu totul deosebită, iar
acoperișurile au culori și forme asemănătoare fructelor si legumelor. Curțile sunt destul de mari,
au piscine, părculețe, terenuri de sport, alei cu flori și gazon, fântâni arteziene din care țâșnesc
sucuri naturale din fel de fel de fructe. Este multă vegetație, variate soiuri de arbori ornamentali
dar și destui pomi fructiferi. Stăpânii curților sunt roboți, care, la comandă, execută foarte multe
activități. Am fost invitat de doi frați să zăbovesc la ei ceva timp și am aflat atâtea lucruri care
m-au surprins în mod plăcut. Copiii din această lume merg la școală doar pentru activități
practice sau extrașcolare, iar materia și-o însușesc prin tehnologia avansată pe care o dețin. La
ei, vacanțele sunt mai mari și mai bine organizate atât de părinți, cât și de profesori. Majoritatea
părinților lucrează de acasă, de aceea circulația este redusă și nu există poluare. Toți cei care
locuiesc aici sunt sănătoși, întrucât aerul este curat, alimentația este sănătoasă și au un stil de
viață bun. Nu există medici, aceștia au plecat, însă revin dacă este cazul, cu niște mașini
zburătoare ce prind o viteză uluitoare.
Ne-am bucurat de cină împreună: un tort imens din variate legume din grădina lor, ceea
ce în lumea noastră ar fi fost, probabil, o friptură cu garnitură de cartofi. Ne-am uitat la un film
cu aventuri, savurând câte un pahar de suc din fructe proaspete, apoi am facut turul curții și al
grădinii, inspirând cu nesaț aerul minunat din acest mediu atât de pur. Apoi ne-am urcat într-un
vehicul zburător în formă de balon și am călătorit un timp pe deasupra unei mări nesfârșite,
aterizând la un moment dat pe puntea unui vapor, după care ne-am reîntors.
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Oamenii de pe acest tărâm acordă o mare atenție și necuvântătoarelor.
Animăluțele lor de companie au propria garderobă, au hainuțe fel de fel, ba
chiar și încălțăminte. Sunt curate, bine dresate, îngrijite și elegante, ca să
nu mai vorbesc de căsuțele lor, utilate cu lucruri și jucării de ultimă generație. Ele
se comportă amabil cu musafirii, căci un ditamai dulăul m-a condus în locuința sa și m-a
îndemnat să joc mingea cu el. M-a fascinat pur și simplu priceperea, istețimea și îmbrăcămintea
elegantă pe care o avea. Alături, în altă încăpere, m-a întâmpinat o maimuțică îmbrăcată într-o
rochie albă de dantelă, cu papuci de catifea roșie, cu ochelari și fundițe roșii. M-a îmbrățișat, m-a
invitat la un dans, am ascultat muzică de calitate și, în cele din urmă, am pictat împreună. Două
pisicuțe se relaxau în băița lor, privind pe un ecran desene animate. Ce rău îmi pare ca nu l-am
luat si pe Rex cu mine, i-ar fi plăcut tare mult pe acest tărâm minunat.
Ce lume deosebită și minunată! Ce tărâm fermecat! Câtă civilizație! Ce aventură! Demn
de a fi reținut este stilul civilizat de viață al acestei lumi de la care trebuie să luăm exemplu. M-a
impresionat în mod deosebit dragostea nemărginită a oamenilor pentru animăluțe, grija imensă
ce le-o poartă și atenția deosebit de mare pe care le-o acordă. Acestea sunt respectate și tratate
regește din toate punctele de vedere și ar trebui și în lumea reală să se întâmple același lucru.
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Hei! Mă numesc Dimitrie Brînză, am aproape 12 ani, m-am născut pe 11
mai 2009, sunt elev în clasa a V-a D de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”
din Iași. Materiile mele preferate sunt: limba română, limba franceză, desenul, și, mai
nou, matematica. În timpul liber, îmi place să ascult muzică, să joc Minecraft,
Fortnite
sau
Rocket League, să mă uit la filme și seriale de la TV și, uneori, când mă plictisesc, mă relaxez
citind o carte. Lumea care mă cunoaște mă consideră inteligent, curajos, săritor și cuminte. Nu
știu dacă chiar așa este, dar îmi pare bine că prietenii se pot baza întotdeauna pe mine.
Am ochii verzi-căprui, ca smaraldul, mari și sclipitori, sprâncenele mai groase, genele
negre și mici, am părul scurt, de un șaten deschis, îmi place să îmi dau părul într-o parte sau să
am breton, forma feței este ovală, bărbia are o mărime medie, fața este cam tot timpul veselă,
buzele sunt de un roz palid, iar obrajii sunt, câteodată, îmbujorați. Sunt de statură medie, 152 cm,
postura este elegantă, îngrijită, iar mersul vioi. Mă îmbrac de obicei în jeans și tricou. Îmi place
să fiu încălțat cu adidași și pe cap să port o șapcă, deci îmi place să mă îmbrac lejer, dar atunci
când merg la teatru sau la biserică, mă îmbrac elegant: cămașă, pantaloni din stofă, sacou și
pantofi eleganți.
Ar trebui să menționez că de cele mai multe ori mă subestimez, considerând că nu sunt
atât de bun, dar cred că sunt destul de curajos și nu există situații imposibile pentru mine. Încerc
să empatizez cu cei de lângă mine, să-i înțeleg și să-i ajut. Prietenia, sinceritatea sunt lucrurile pe
care le apreciez în mod deosebit.
În camera mea, păstrez curățenia și am grijă ca totul să fie impecabil atunci când știu că
cineva va veni în vizită. Presupun că mă comport destul de bine în colectiv, când sunt cu
prietenii sau cu familia mea. Mi-am însușit regulile de bună-cuviință de la bunici și părinți.
Acesta sunt eu! Știu că părinții, surorile mele, bunicii mă iubesc și mă alintă așa cum
sunt, că pentru ei sunt cel mai deosebit copil, sau, așa cum îmi spune, mama sunt CEL MAI
IUBIT DINTRE PĂMÂNTENI!

Ilaria Istrati
Bună! Mă numesc Ilaria și sunt elevă în clasa a 5-a D la Colegiul Național „Mihai
Eminescu” din Iași.
Am părul castaniu și ochii schimbători. Cum adică schimbători? Înseamnă că depinde de
anumite momente: ziua ochii-mi sunt verzi, iar seara albaștri. Stilul vestimentar este unul divers.
Pentru mine contează mult cum arăt, aspectul exterior și cum arată hainele mele. Întotdeauna am
preferat hainele lejere pe care le pot îmbrăca ușor.
Îmi place să îmi ajut prietenii în caz că au nevoie de sprijin. Mă consider destul de
matură pentru a le oferi sfaturi. Îmi aleg prietenii după caracter, cel mai important fiind aspectul
interior. Într-o prietenie, trebuie să existe sentimente reciproce, respect oferit de amble părți și tot
timpul ne ajutăm în cazurile în care simțim că nu mai putem, dar, de fapt, mai putem puțin fiind
alături una de cealaltă. Sunt destul de prietenoasă și dacă te înțelegi cu mine bine de prima dată
când ne-am întâlnit, înseamnă ne vom simți bine împreună.
Sper că prin această descriere mulți și-au dat seama cine sunt eu de fapt și că sunt mii de
lucruri ce le poți afla dacă vom fi prieteni.
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Mă numesc Miriam, am unsprezece ani, m-am născut pe 9 noiembrie 2009. Învăț
la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași, iar culoarea mea preferată este turcoaz.
Pot spune că sunt destul de înaltă, toți prietenii mei obișnuiesc să-mi spună ca sunt la fel de
înaltă ca o girafă. Am fața rotundă, obrajii trandafirii și buzele roșiatice. Ochii mei sunt albaștri
ca apa mării, iar părul are culoarea ciocolatei.
Îmi place destul de mult sportul, însă, în loc de asta, aș prefera să merg undeva pentru a mă
întâlni cu prietenii, sau să mergem cu bicicleta. Îmi place să ascult muzică în zilele ploioase,
pentru a mă liniști, sau să citesc o carte interesantă
Nu îmi plac dulciurile, chipsurile și toate celelalte mâncăruri nesănătoase, prefer fructele,
legumele și peștele, însă nu sunt vegetariană, îmi place să petrec timp în bucătărie pentru a
experimenta noi preparate culinare.
Practic Aikido de la vârsta de șapte ani și tenis de acum un an. La aikido, obișnuiesc să
particip la diverse concursuri, iar până acum am câștigat treisprezece trofee și zece medalii. În
viitor, mi-am propus să practic și jogging de performanță, să particip la mai multe competiții de
cross.
Sunt singură la părinți, dar asta nu mă deranjează deloc, deoarece mai tot timpul mă văd cu
prietenii sau cu rudele. De pe acum, plănuiesc să mă duc la medicină ca să devin medic
stomatology, la fel ca mama mea. Sunt pasionată de serialele americane, printre preferatele mele
se află „Stranger Things”, „The Vampires Diaries”, „Riverdale” și „You”.
Așa mă văd eu pe mine, cu toate defectele și calitățile pe care le am.

Andreea Ioana Palade
Daca vreți să mă cunoașteți,
Despre mine vă vorbesc
Sunt elevă-n clasa a V-a
Și Andreea mă numesc.
Ochii negri vă privesc
Fața-i albă și rotundă,
Sprâncenele se arcuiesc
Nu-s înaltă, nici prea scundă.
Zâmbetul îl am discret,
Nasu-i uneori în vânt,
Fiindcă vă vorbesc direct
Când vă spun eu cine sunt.

Desenez, scriu și citesc,
Lecțiile le fac bine,
Viitoru-mi pregătesc
Nimeni nu va fi ca mine!
Profesoară să mă fac,
Fiindcă-mi plac copii mici
Și animalele îmi plac.
Am acasă trei pisici.
Una am vopsit-o mov,
Alta-i verde, cine crede!
Cea de-a treia este roz,
Iar cățelul nu se vede.
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Bună, mă numesc Ruxandra și am unsprezece ani. Mă pot descrie ca fiind o fată
cu ochii albaștri visători, părul auriu precum grâul, vara, și ruginiu cu o tentă arămie,
toamna. Am o față rotundă, dar puțin alungită, expresia gurii mi-e mereu veselă, iar
obrajii roz pal precum nufărul. Pot spune că am gesturi calme, ușor energice, postura elegantă,
iar vestimentația sport, chiar lejeră.
De cele mai multe ori, mă văd ca pe o fată a cărei cameră este decorată aproape în
întregime cu postere de diferite mărimi din filmul meu preferat, o fată ale cărei pasiuni se
rezumă la citit, colecționat figurine cu cai și dragoni, petrecut timpul afară cu sora mea, dar în
special cu câinele meu și călăritul. Îmi plac cărțile bune, de cele mai multe ori le prefer pe cele
de aventură sau romanele polițiste. Prefer sporturile în aer liber, iar materiile mele preferate la
școală sunt matematica, limba română, istoria, geografia și engleza.
Sunt foarte sociabilă și prietenoasă și, recunosc, foarte timidă, de asemenea. Nu îmi
place să vorbesc, să cânt sau să dansez în fața unei mulțimi de oameni, dar, ori de câte ori mi s-a
întâmplat acest lucru, am reușit să mă descurc foarte bine.
Sunt ordonată, deoarece nu suport să nu-mi găsesc lucrurile preferate. Nu sunt certăreață
din fire, dar mă enervez îngrozitor de tare atunci când sora mea îmi ia din obiecte fără să îmi
ceară voie și atunci când spune tot felul de minciuni despre mine persoanelor apropiate. Îmi
place mult să vizionez filme de acțiune acasă, dar, sincer, prefer să merg la cinema să le văd
acolo în varianta 3D și 4D.
Așadar, aceasta sunt eu. Am și defecte și calități, ca orice om, și am convingerea că
defectele se pot corecta, iar calitățile se pot înmulți!

Alexandru Ursu
Bună! Numele meu este Ursu Alexandru, am 11 ani, sunt elev în clasa a V-a D la
Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași. Sunt singur la părinți, iar ei mi-au dăruit o pisică
de toată frumusețea, pe nume Floppa. Petrec ceva timp cu ea, o îngrijesc, ne jucăm și râdem în
familie că ea ar fi ca o soră pentru mine.
Dacă vreți să știți cum arăt, vă pot spune că sunt de statură medie și am corpul bine
dezvoltat. Părul, pe care îl port nu prea scurt, este șaten deschis, am ochii căprui și chipul, de
obicei, vesel.
Îmi place să merg la școală, să învăț lucruri noi și să îmi fac prieteni din rândul colegilor.
Învăț la toate disciplinele, însă materiile mele preferate sunt Româna, Engleza și Desenul.
Pe lângă învățătură, am câteva activități preferate în timpul liber, îmi plac nespus de mult
jocurile online, făcându-mi prieteni din țară, dar și din afară. Unul dintre aceste jocuri se
numește Counter-Strike: Global Offensive zis și CS: GO, care este un joc realist de tip shooter
ce îți pune nervii la încercare și de aceea trebuie să te stăpânești. Când timpul este favorabil, îmi
place să fac ieșiri în mijlocul naturii împreună cu părinții sau prietenii. Îmi plac plimbările cu
bicicleta, mai ales că părinții mi-au achiziționat o bicicletă nouă, cu mai multe viteze. De
asemenea, înotul este un sport pe care îl practic încă de mic copil. Doresc să știți că mai și
citesc, iar dintre cărțile citite în ultima perioadă menționez „Charlie și fabrica de ciocolată”,
„George și miraculosul său medicament”, scrise de Roald Dahl și „Aventurile lui Tom Sawyer”
de Mark Twain.
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În ceea ce priveste alimentația, prefer fructele românești, dar și citricele, iar
dintre mâncăruri îmi place sushi care este compusă din orez, somon crud sau afumat și,
eventual, legume, rulate într-o foaie de algă și, câteodată, burgeri.
Îndrăgesc toate anotimpurile, fiecare dintre ele mă încântă și toate mă surprind cu
frumusețile și bogățiile lor, dar în mod special prefer toamna, deoarece în acest sezon îmi
sărbătoresc ziua de naștere.
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Ivona Ursanu-Bădulescu
Eu sunt Ivona. O fată de statură medie, cu părul blond, drept și ochii albaștri. N-am
buzele nici prea mari, dar nici prea mici, aș putea spune că sunt perfecte pentru fața mea.
Sunt o fire calmă, dar și energică, depinde de starea de spirit și de situație. De asemenea,
sunt o persoană matură și destul de retrasă, în general, în funcție de persoana care îmi e prin
preajmă. Prefer să mă îmbrac în blugi evazați și, poate, un hanorac sau un crop top, contează ca
ținuta mea să arate bine. Nu sunt chiar cea mai drăguță persoană la început, însă, dacă te apropii
de mine și ai același umor ca mine, pot fi foarte drăguță. De asemenea, am multă încredere în
mine și nu mă interesează părerea altor oameni. Nu pun cuvintele la suflet, de obicei, însă
depinde cât de apropiat îmi ești.
În timpul liber, prefer să stau în pat și să mă uit la filme și seriale pe laptop, sau să ies cu
prietenii mei. La școală, materiile mele preferate sunt matematica și engleza; îmi place și
româna, mai degrabă datorită doamnei profesoare, pentru că știe cum să vorbească cu noi, însă
nu am talent artistic și nu pot spune că e chiar preferata mea.
În situația unui conflict, prefer argumentele și nu jignirile spuse în vânt, cum preferă
destul de mulți oameni. Cred că sunt o persoană destul de leneșă și dezordonată, însă aș face
orice să îmi implinesc visul, fiind în același timp foarte hotărâtă și motivată.
Când un prieten de al meu e într-o stare rea și are nevoie de mine, sunt mereu acolo să îl
ajut, să îl sfatuiesc, să îi spun cât de mult înseamna pentru mine, să îl iau în brațe (dacă se
poate) și să îl motivez, deci aș putea spune ca sunt o persoana de încredere, care nu își lasă
prietenii sau familia la greu. În ceea ce mă privește, nu sunt prea deschisă, mai exact, dacă nu
mă simt bine, le spun prietenilor mei cei mai buni, adică doar celor două persoane în care am
deplină încredere.
Asta sunt eu!
Ioana Alesia Mocanu
Eu sunt Alesia, am 11 ani şi sunt în clasa a cincea. M-am născut pe data de 19
septembrie 2009.
Am părul şaten închis, ochi căprui, cu un mic strop verde, aproape imposibil de
observat, gene lungi şi dese, sprâncene subţiri, obrajii şi buzele rozalii, precum trandafirii. Cât
despre înălţime, sunt de statură medie.
Îmi place mult şcoala, în mod deosebit, sunt pasionată de limbile străine, îmi place să
citesc, să mă joc, să pictez sau să desenez, să mă uit la filme, să ies cu prietenele mele în oraş,
să îmi ajut părinţii şi bunicii la bucătărie, să fac cumpărături, să mă joc cu animăluţele mele de
companie, pisicuţa Marie şi motanul Fursec.
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Uneori, când afară e cald şi soare, îmi invit prietenele şi facem un picnic în grădina din
spatele casei. La şcoală, materiile mele preferate sunt limbile străine, limba română, matematica
şi desenul. Sunt o elevă silitoare şi încerc să iau note cât mai mari, deşi exerciţiile grele la
matematică îmi dau uneori mari bătăi de cap, dar nu mă las învinsă, pentru că nu îmi place să
rămân cu lucruri neînţelese. Trebuie să învăţ bine pentru a avea un viitor de succes ca adult.
Mă consider o fire sociabilă, veselă, copilăroasă, prietenoasă şi foarte amuzantă. Sunt o
persoană foarte vorbăreaţă, recunosc. Când prietenii sau familia au necazuri, le vin mereu în
ajutor şi mă implic cu ce pot eu, fie şi cu o idee bună.
Nu îmi plac jocurile pe calculator, prefer să ies afară în curte sau în parc cu prietenele
mele. Jocurile mele preferate sunt Lupul şi Culorile, De-a v-aţi ascunselea şi badminton.
Cât despre preferinţele culinare, îmi plac fructele, legumele şi sucurile naturale, pastele, pizza şi
salata. Îmi plac mult dulciurile, atât cele din comerţ, cât şi cele făcute în casă. Nu prea mănânc
carne, dar am început să mă obişnuiesc cu ea.
În prezent, merg la cursuri de înot şi gimnastică. În viitor, mi-ar plăcea să practic tenis, deoarece
mi se pare un sport complex. Mă pasionează mult muzica şi dansul. Culorile mele preferate sunt
mov, bej şi turcoaz.
Când voi deveni adult, îmi doresc să devin medic psiholog pentru copii, deoarece mă
impresionează dedicaţia oamenilor pentru această meserie care presupune multă înţelegere,
calm şi iubire pentru copii.
Nu am fraţi sau surori, aşa că încerc să îmi petrec timpul liber împreună cu părinţii mei,
fie mergând la cumpărături, fie la o plimbare în natură.
Îmi place să îmi petrec timpul cu cei dragi, deoarece la un moment dat, nu voi mai avea
această oportunitate şi îmi va părea rău atunci când voi creşte şi ei nu vor mai fi aici. Este un
lucru important să ştii să preţuieşti anumite momente în viaţă şi vă recomand şi vouă să
procedaţi la fel.
Aceasta este lumea mea pe care o îndrăgesc sau uneori simt că mă apasă, dar care îmi
aduce bucurii infinite. Sper că v-a plăcut!
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Prezentări de carte
în lectura micilor
cititori
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Fetița căreia nu îi plăcea numele său de Elif Shafak
Sara Ioana Amarandei
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Elif Shafak este o autoare, publicistă și oratoare de origine turcă, numărându-se
printre cele mai prestigioase și bine cotate reprezentante ale literaturii turce
contemporane. Prin activitatea publicistică, se implică activ în problematica de actualitate, în
special, în cea de natură socială și culturală. A publicat 15 cărți, opera sa fiind tradusă în 48 de
limbi. Cărțile sale sunt scrise atât în limba turcă, cât și în limba engleză.
S-a născut la Strasbourg. Numele ei real este Elif Bilgin. A preluat pseudonimul Șafak,
care în turcă înseamnă „răsărit”, de la mama sa, Șafak Atayman. Mama și tatăl, filosoful Nuri
Bilgin, aveau să divorțeze de timpuriu. Mama ei avea 21 de ani la acea vreme și, revenită
înTurcia, familia a vrut să îi găsească un soț. Însă bunica scriitoarei s-a opus și a luat decizia de
a avea grijă de nepoată cât timp fiica urma să-și continue studiile.
În cartea „Fetița căreia nu îi plăcea numele său” este vorba despre o fetiță pe nume Sakiz
Sardunya care în turcă înseamnă Mușcată Curgătoare. Fata era foarte inteligentă, curajoasă și
plină de imaginație, dar glumele pe care colegi ei le făceau despre numele acesteia o deranjau.
Materia ei preferată era ora de științe, deoarece profesoara era blândă și o striga pe numele
întreg, nu prescurtat, cum făceau ceilalți profesori. La matematică, Sakiz Sardunya avea
probleme fiindcă era timidă, iar profesorul era sever și nu o ierta nici măcar dacă își cerea scuze.
Într-o zi, părinți ei au fost nevoiți să plece din țară timp de o săptămână, iar fata a mers
să stea la bunici. Pe când citea din una din cărțile pe care le-a luat cu ea la bunici, a observat
ceva în spatele unui copac. A văzut o pereche de ochi care o priveau de după crengi și, mai
încolo, o fetiță care arăta destul de ciudat. Fetița avea pielea albă, iar la mână avea o brățară
mare. În spatele copacului era un băiețel mic, grăsuț, cu o claie de păr.
După ce s-au cunoscut, cei doi copii ciudați pe nume Zeliș și Asutay împreună cu Sakiz
Sardunya au pornit într-o aventură pentru a salva al optulea continent care putea fi văzut doar pe
globul care a fost găsit de Sakiz Sardunya în biblioteca școlii ei. Continentul avea forma unei
cărți, iar globul își lua energie din cărți. În drumul lor spre țara Lepoba, au întâlnit o vrăjitoare
care a făcut să apară patru drumuri: apă, pământ, foc și aer. Fiecare drum avea provocări, însă
doar unul era cel correct, după spusele vrăjitoarei.
Au încercat toate drumurile, dar la final au ales drumul aerului. În timp ce avansau pe
drumul aerului, îi făceau provocările din mers. Când au ajuns în țara Lepoba, nu mai aveau
ideile pe care le adunaseră să își reînvie țara. Sakiz Sardunya știa că în oricine există creativitate
și că până și copiii din Lepoba pot să inventeze povești și personaje ca să readucă la viață țara
Lepoba. Toți au ascultat-o pe Sakiz Sardunya și au reușit să readucă la viață țara.
Înainte să plece, Zeliș și Asutay i-au oferit și ei o brățară cu ajutorul căreia să găsească
drumul spre Lepoba oricând vrea. Când a ajuns acasă la bunici, musafirele enervante care
vorbeau tare nu mai erau acolo. A stat de vorbă cu bunicii, până ce în pragul uși au apărut mama
și tatăl ei. Când a venit timpul să se culce, Sakiz Sardunya a dormit împreună cu părinții ei,
chiar dacă era destul de mare.
Personajul meu preferat este Sakiz Sardunya, pentru că a reușit să treacă peste glumele
pe care le făceau colegii ei despre numele ei. Când totul părea fără speranță pentru locuitorii din
Lepoba, fetița a fost cea care i-a încurajat să încerce să creeze povești și personaje pentru a
readuce la viață acel ținut. După ce s-a întors la școală, a prins mai mult curaj nu a mai luat în
seamă glumele pe seama numelui ei, începând o campanie de protejare a mediului înconjurător
la care s-a alăturat întreaga ei clasă. Nimeni nu a mai râs de numele ei. La final, Sakiz Sardunya
a învățat să își iubească numele.
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Rareș Ștefan Gavriloaia
Sakiz Sardunya, care în limba turcă înseamnă mușcată curgătoare, este numele unei fetițe
foarte istețe căreia îi place mult să citească. Cărțile ei preferate sunt: Peştişorul negru, Alice în
Ţara Minunilor, Prinţul fericit, Ocolul Pământului în optzeci de zile, Copiii căii ferate.
Îi place mult și ora de științe, fiind pasionată, în special, de geografie. Nu-i place, însă, numele ei,
pe seama căruia râd adesea colegii ei, făcând-o să se simtă diferită și singură.
Într-o zi, Sakiz Sardunya găsește în bibliotecă un glob pământesc tare ciudat. Acesta era încrustat
cu pietricele ce pâlpâiau. Totodată, în mijlocul Oceanului Atlantic, exista un al optulea continent,
care avea forma unei cărți deschise.
Când Sakiz Sardunya a fost nevoită să stea o săptămână la bunicii ei din cauza operației
pe care tatăl ei trebuia să o facă, a observat că globul și-a pierdut din intensitatea luminii. În acea
zi, în grădina bunicii întâlnește doi copii. Aceștia erau frate și soră și se numeau Zeliș și Asutay.
Aceștia îi povestesc că vin de pe al optulea continent, numit Lepoba, și că și-au propus să
strângă idei noi, căci în lipsa acestora, țara lor se stinge. O cauză este aceea că din ce în ce mai
puțini oameni citesc, iar copii preferă să se joace pe calculator sau pe telefonul mobil.
Împreună, au pornit în multe aventuri din momentul în care au ajuns în țara Lepoba. Înca de la
început, copii au fost nevoiți să aleagă unul dintre cele patru drumuri din pădurea alternativelor.
Neștiind pe unde să meargă, au pornit pe primul drum unde au întâlnit o vrăjitoare. După ce
au trecut de ea, au dat de un râu foarte adânc și lat, de care nu au putut să treacă, astfel că au
renunțat. Au pornit pe al doilea drum care, la fel, s-a dovedit a fi imposibil de trecut, tot așa și cu
următoarele două.
Copiii au înțeles că în experiențele semnificative nu există o cale ușoară și că, orice ar fi
ales, tot există dificultăți.

Clasa a V–a D

Printre

cuvinte

Iunie 2021

Ruxandra Ioniță

22

Sakiz Sardunya este o fetiță deosebită, foarte isteață, căreia îi place mult să
citească și să își scrie toate experiențele și emoțiile într-un jurnal denumit de ea Copacul
Bătrân. Este pasionată de geografie.
Are, însă, un nume ciudat, ce se traduce prin Mușcată Curgătoare, nume ce nu îi place și pe
seama căruia colegii de clasă râd și fac glume dintre cele mai urâte și prostești, făcând-o să se
simtă diferită și singură, în timp ce mama sa nu îi înţelege nemulţumirea şi nu e dispusă mai
niciodată să îi răspundă întrebărilor şi curiozităţilor ei.
Într-o zi de vineri, atunci când Mușcată Curgătoare intră în apartamentul unde locuia observă că
mama ei se purta ciudat, iar în sufragerie îl vede pe tatăl ei care stătea într-un fotoliu, ceva foarte
neobișnuit pentru că el, deoarece niciodată nu era acasă la ora aceea. Ușor surprinsă, Mușcată
curgătoare află că părinții vor pleca în străinătate, iar ea va merge la bunici, fără a i se spune mai
multe.
Atunci când ajunge la bunici, găsește la biblioteca publică un glob fermecat, care își
schimbă culoarea când se află în preajma cărţilor. Globul era încrustat cu pietricele ce pâlpâiau,
în mijlocul Oceanului Atlantic fiind un al optulea continent, de forma unei cărți deschise. Acesta
o ajută să cunoască doi copii, frate și soră, pe nume Zeliș și Asutay. Copiii îi povestesc că vin de
pe al optulea continent, numit Lepoba, pentru a strânge idei noi, căci, în lipsa acestora, țara lor
se stinge.
Mușcată Curgătoare merge cu ei în Lepoba și trec împreună printr-o serie de peripeții, aventuri,
victorii și înfrângeri, reușind să salveze acest continent, dar să se și descopere pe sine însăși.
În final, fetița ajunge să-și accepte numele și să păstreze în suflet amintirea întâmplărilor
fantastice prin care a trecut în Lepoba alături de prietenii ei. Întoarsă acasă, Mușcată Curgătoare
începe să vadă lumea prin alți ochi, inclusiv pe ea însăși și pe colegii săi, care ajung să o
respecte și să îi devină prieteni. Sakiz Sardunya se implică în proiecte frumoase, precum cel
privind salvarea mediului, scapă de frica de matematică, are note din ce în ce mai mari, dar, cel
mai important, învață să se iubească.
Personajul meu favorit este chiar Mușcată Curgătoare, deoarece m-au impresionat
experiențele prin care trece aceasta - comportamentul răutăcios al colegilor, relația delicată cu
mama ei, plecarea părinților, care încearcă să o protejeze de veștile rele legate de sănătatea
tatălui și care îi dovedesc, astfel, dragostea lor, dar mai ales aventura într-o lume nouă,
necunoscută ei și descoperirea propriilor calități – o învață să se prețuiască la adevărata ei
valoare, să nu mai ia în seamă lucrurile neplăcute și, îndeosebi, să nu mai pună la suflet răutățile
colegilor.
Mi-a plăcut foarte mult ,,Fetița căreia nu-i plăcea numele său”, deoarece ne învață o
lecție extrem de importantă nu doar pentru cei mici, dar și pentru adulți. Iubirea de sine aduce
bucurie, lumină în suflet, prieteni, respect și ne ajută să nu mai dăm importanță unor lucruri
mărunte precum răutățile celor din jur, ori micile defecte pe care le avem cu toții. Nu contează
cum arăți, ci cum ești în interior, ce suflet ai.
O altă lecție frumoasă pe care o primim de la autoare este să prețuim mai mult ceea ce ne
înconjoară, mediul în care trăim, natura, împreună cu fauna și flora acesteia.
Nu în ultimul rând, acest text ne îndeamnă să ne întoarcem la lectură, la bucuria pe care ne-o pot
oferi filele cărților, la magia pe care o ascund și la aventurile ce abia ne așteaptă să le trăim,
folosindu-ne imaginația.
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Era odată o fată căreia îi plăceau mult cărțile și care avea un nume tare ciudat:
Sakiz Sardunya, adică Mușcată Curgătoare. Toți colegii ei râdeau de ea, mai ales când se
făcea prezența la ore. Singurii cărora le plăcea numele ei erau părinții și bunicii. Sakiz Sardunya
își ura numele, dar iubea cărțile și orele de științe ale doamnei Leyla.
Într-o zi, când autobuzul școlar se opri la casa ei și Sakiz Sardunya voia să coboare, un
coleg i-a pus piedică. Fata observă că s-a rupt hanoracul. A știut că mama ei se va supăra, dar ea
a spus că îl vor coase, ca și cum nici nu-i păsa. Sakiz Sardunya a știut că se întâmpla ceva
ciudat. La ora de masă a aflat că părinții ei trebuiau să plece o săptămână în străinătate pentru o
urgență la muncă, iar ea va sta la bunici cât timp vor fi plecați. Fata a aflat însă că părinții ei
trebuiau să plece deoarece tatăl ei trebuia să facă o operație. Tristă, s-a întors în camera ei și își
termină bagajul. A pus câteva cărți, niște haine și un glob strălucitor pe care l-a luat de la
biblioteca școlii pe ascuns.
A doua zi, Sakiz Sardunya a ajuns la bunici. Urma să doarmă în camera mamei sale, așa
că acolo își despachetă lucrurile. Apoi o ajută pe bunica ei să pună masa, deoarece urmau să
vină vecinele bunicii în vizită.
În timpul prânzului, Sakiz Sardunya s-a închis în camera mamei sale și a scos globul. A
observat că își pierduse strălucirea, dar a mai observat și altceva: pe fereastra camerei, fata a
văzut-o în grădină pe Fata-pictură.
Sakiz Sardunya a sărit afară în grădină și așa i-a cunoscut pe Fata-pictură și pe fratele ei,
Asutay. Ei i-au spus că au venit din Lepoba, un continent ce se afla pe globul găsit de Sakiz
Sardunya. Fata a aflat că ei adunau expresii și cuvinte din toată lumea, apoi mergeau pe
continentul Lepoba, unde combinau expresiile și formau povești, care ajungeau la copii,
deoarece Lepoba prindea viață când copiii citesc.
Fata-pictură și Asutay i-au spus că au niște brățări care le arată drumul spre casă, dacă
globul strălucește și se află printre cărți. Sakiz Sardunya și-a cerut scuze că a luat globul de la
bibliotecă și l-a adus aici, unde nu sunt cărți. S-a hotărât să îndrepte asta și să îi ajute. Au ascuns
globul într-o librărie, când librarul s-a dus în depozit, apoi au fugit o vreme până ce au obosit.
Fata-pictură (sau Zeliș) a chemat doi cai înaripați cu care au zburat spre Lepoba.
Când au intrat într-o pădure, brățările lui Zeliș și Asutay și-au pierdut puterea. Totuși,
Sakiz Sardunya i-a încurajat și au înaintat. Au mers mult și bine, până când au găsit o floare. Pe
frunzele și petalele ei erau scrise litere. Copiii au format câteva cuvinte ce reprezentau dulciuri.
Ele au apărut în fața lor și copiii au mâncat tot.
Deodată, de pe frunze au căzut literele ce formau cuvântul „vrăjitoare”. Chiar atunci, o
vrăjitoare a apărut în fața lor. Ea își dorea să fie bună, deși știa că toate vrăjitoarele sunt rele.
Totuși, i-a lăsat pe copii să treacă, dar a făcut o răscruce, iar ei trebuiau să aleagă dintre patru
drumuri: Apa, Focul, Aerul sau Pământul.
La început, au încercat pe rând Pământul, Apa și Focul, dar s-au întors, deoarece fie au decis că
provocările traseelor sunt prea grele, fie că au ajuns de unde au plecat.
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Pe drumul aerului, Sakiz Sardunya a înțeles că în viață întâmpini multe greutăți, dar nu
contează cât de grele sunt. Contează rezolvarea lor. Așa că cei trei copii au zburat pe păsări
spre Alfabestan, capitala Lepobei. Au avut multe încercări grele, dar au trecut peste toate.
Când erau aproape de capitală, sacii plini de cuvinte s-au răsturnat, iar cuvintele s-au pierdut.
Zeliș și Asutay erau foarte triști, dar când au ajuns în Alfabestan, Sakiz Sardunya le-a spus
tuturor locuitorilor să inventeze povești. Spre seară, mii de povești au ieșit din mâinile
locuitorilor din Lepoba. Toți erau fericiți.
Sakiz Sardunya s-a întors în satul bunicilor, primind de la Asutay și Zeliș o brățară și un
glob. Când a ajuns înapoi, fata a vrut întâi să recupereze globul din librărie și a aflat că librarul
a fost și el în Lepoba.
La sfârșitul săptămânii, părinții au venit să o ia pe fata lor, iar ea a aflat că operația a
fost un succes.
La școală, Sakiz Sardunya a deschis o campanie de protejare a mediului. La început,
doar doi-trei copii au susținut-o, dar apoi toată școala a luat parte la campanie.
Doar câțiva copii mai râd acum de numele fetei, dar ei nu îi pasă. Acum, Sakiz
Sardunyei îi place numele ei.

Sebastian Tudor Deju
Sakiz Sardunya, personajul romanului Fetița căreia nu-i plăcea numele său, este o fată
foarte deșteaptă, pasionată de animale și de științe. Toți copiii râdeau de ea deoarece avea un
nume neobișnuit.
Într-o zi, tatăl ei a trebuit să plece în străinătate pentru a-și face o operație, iar Sakiz Sardunya
este nevoită să stea la bunica ei. Înainte de a pleca, aceasta face o descoperire uriașă în
biblioteca orașului: a găsit un glob fermecat printre cărți, obiect care adăuga un nou continent
pe hartă. La început, Sakiz Sardunya a fost confuză, dar a decis să ia globul cu ea când își
vizitează bunica.
În timp ce bunica sa vorbea cu vecinele, Sakiz Sardunya a văzut doi copii în grădină. După ce
le află povestea, fata se duce la bibliotecă să pună globul înapoi printre cărți, ca să fie încărcat
și ca cei doi copii să poată să ducă ideile în țara lor, iar lumea să aibă povești noi. Cu puterea
globului, cei doi copii o invită pe Sakiz Sardunya să viziteze țara lor minunată. Deodată,
brățările copiilor nu mai primeau energie de la glob, așa că s-au pierdut. În fața lor, era un
trandafir care, brusc, a creat o vrăjitoare. Vrăjitoarea le-a împărțit drumul în patru căi, pentru a-i
încurca, deoarece doar unul era bun. Deși au mers pe fiecare drum, aceștia nu au ajuns în oraș,
deoarece au renunțat. Sakiz Sardunya s-a decis să nu renunțe și au trecut de drumuri, dar sacul
cu idei a zburat. Totul părea pierdut, până când Sakiz Sardunya a venit cu ideea ca cei mici să-și
scrie propriile povești și așa poveștile continuă să se creeze și să devină mai captivante.
Personajul meu preferat este Sakiz Sardunya, deoarece, în ciuda faptului că a întâmpinat
multe obstacole, nu a renunțat niciodată, fiind un exemplu. Am apreciat cartea și pentru că
autoarea încearcă să-i îndrume pe copii să citească mai mult.
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Sakiz Sardunia este o fetiță normală. Are două țestoase și adoră să privească norii
ce au forme ciudate. La școală, copiii râd de ea din cauză că numele ei este mai ciudat.
Acesta înseamnă mușcată curgătoare. În orice caz, lui Sakiz îi plac enciclopediile, iar la ora de
științe ea este cea mai bună dintre toți colegii săi.
Într-o zi, Sakiz observă că o carte se mișcă. Atunci întâlnește doi copii, care au ceva în
comun cu ea, numele neobișnuit. Ei o duc pe fetița într-o lume specială. Năzdrăvanii trec prin
multe aventuri dar și prin pericole. În final, Sakiz și prietenii ei reușesc să salveze lumea
poveștilor. Astfel, fetița se întoarce acasă și își recâștigă încrederea în ea.

Ilinca Maria Mihalache Boștină
Cartea o prezită pe Sakiz Sardunya (Mușcată Curgătoare), o fată căreia nu-i plăcea
numele său, datorită faptului că, la școală, copiii râdeau de ea. Nu avea mulți prieteni, dar avea
două țestoase, Ziua și Noaptea.
Fetiței îi plăcea ora de științe care era predată de doamna Leyla, profesoara preferată a
Sakizei. Se pricepea și la geografie și îi plăcea să citească. Nu îi plăceau matematica și faptul că
părinții ei nu îi răspundeau la curiozități.
Într-o zi, pe când fata se întorcea de la școală, află că părinții ei trebuie să plece într-o
călătorie care era, de fapt, o operație pentru tatăl său, iar aceasta trebuie să stea o săptămână la
bunicii ei. Decide să ia cu ea un glob pe care l-a găsit la bibliotecă. Acesta avea un al optulea
continent ce arăta ca o carte deschisă și strălucea în preajma cărților.
În timp ce stătea în camera ei de la bunici, aceasta observă doi copii ce nu arătau de
parcă trăiau pe Terra. Erau o fată și un băiat, Zeliș și Asutay. Aceștia erau atrași de globul fetei
pe care îl dețineau doar cititorii devotați. Lepoba, țara de pe care veneu copiii, era situată pe al
optulea continent. Țara trăia datorită cititorilor de basme și povești, dar este afectată de „secetă”,
deoarece copiii au uitat să mai deschidă o carte și au trecut direct la dispozitive de tip tablete și
calculatoare.
În Lepoba, se formau poveștile și basmele cu literele aduse de pe celelalte continente.
Locuitorii nu puteau să scrie o poveste singuri, deoarece nu aveau imaginație. Zeliș și Asutay
aveau nevoie de ajutor să care literele pe care le-au colectat, așa că Sakiz s-a oferit să le fie
alături.
Au călătorit până în Lepoba. Acolo, o vrăjitoare le-a deschis o răscruce cu patru drumuri
– Drumul Pământului, Drumul Focului, Drumul Apei, Drumul Aerului. Pe drumul Pămâtului
ajungeau permanent în același loc, pe drumul Apei nu puteau câștiga o cursă de înot cu niște
broaște, iar pe drumul focului au refuzat să prăjească un deal de porumb în mai puțin de o oră.
Însă, pe drumul aerului nu era niciun obstacol, asta până când au scăpat literele colectate în aer.
Totul părea pierdut, dar Sakiz a propus ca cetățenii să își dezvăluie latura artistică și să scrie ei
poveștile și basmele.
În final, țara a fost salvată, iar fetița a avut parte de mulțumirile lui Zeliș și Asutay. A
aflat că operația tatălui ei a decurs cum trebuie, iar la școală a deschis o campanie unde și-a
făcut mulți prieteni.
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Ca orice altă fetiţă, iubeşte să citească, să asculte muzică, să se uite la filme şi să
gătească. Este o fetiţă deşteaptă, căreia îi plac fructele, culorile şi fotbalul. Singurul
lucru care nu îi plăcea la ea era numele ei, Sakiz Sardunya, adică Muşcată Curgătoare.
Într-o zi, când tatăl ei trebuie să plece din ţară timp de o săptămână din cauza unei
probleme medicale, fetiţa rămâne la bunicii ei.
Pe timpul vizitei unor vecine, fetiţa s-a dus în camera ei pentru a citi, însă priveliştea de
pe fereastră o neliniştea. Pe fereastră, se vedeau doi copii cu înfăţişări... neobişnuite. Amândoi
aveau păr albastru, ochi roz şi si se numeau Zeliş şi Austay. Copiii au spus că vin din Lepoba,
cel de-al optulea continent, plin de poveşti. Ea a înţeles că acel glob magic pe care l-a găsit în
biblioteca şcolii ei aparţinea Lepobei, aşa că cei doi fraţi nu se puteau întoarce acasă fără el.
În continuarea cărţii, cei trei copii se aventurează în locuri nemaivăzute de om, unde dau
de zâne ţâfnoase, peşti posomorâţi şi multe alte creaturi de poveste, cu care se întâlnesc la tot
pasul.
Cu această ocazie, Sakiz îşi testează cunoştinţele şi află lucruri noi despre lumea
poveştilor şi îşi ajută noii prieteni să ajungă acasă, creând o legătură puternică cu aceştia.
Când s-a întors din Lepoba, Sakiz şi-a dat seama că trebuie să înveţe să se iubească,
chiar dacă domnul profesor de matematică o ceartă sau dacă colegii râd de numele ei; ea este
unică şi trebuie să fie încrezătoare.
Personal, mi-a plăcut foarte mult deoarece, indiferent de râsetele batjocoritoare ale
copiilor, ea a reuşit să treacă peste neplăceri şi să nu îi pese de părerea altora despre ea,
deoarece mai important este ce crede Sakiz despre ea însăşi. Această fetiţă este un exemplu de
urmat pentru copii timizi, care sunt luaţi în derâdere de către colegi. Recomand cu drag această
carte şi sper ca şi voi să o citiţi.

George Untu
Această carte m-a atras încă înainte de a o citi, datorită titlului său; trebuie să va spun că
numele personajelor din cărți m-a fascinat dintotdeauna.
În text, este vorba despre o fetiță pe nume Sakiz Sardunya (Mușcată curgătoare) căreia îi plăcea
foarte mult să citească, însă nu îi plăcea numele său. Toți colegii ei râdeau de numele ei, dar
totul urma să se schimbe.
Într-o zi, Sakiz Sardunya găsește în bibliotecă un glob pământesc tare ciudat; acesta era
încrustat cu pietricele sclipitoare și frumoase. Ba mai mult de atât, ea află că în mijlocul
Oceanului Atlantic exista un al optulea continent, care avea forma unei cărți deschise. Ea a mai
descoperit că globul se încărca în preajma cărților și se descărca atunci când nu erau cărți pe
lângă el.
Când fetița a fost nevoită să stea o săptămână la bunicii ei, i-a cunoscut pe Zeliș și
Asutay, care erau frate și soră și proveneau de pe acel continent misterios. Ei decid să pornească
împreună spre al optulea continent, pentru a-l salva cu ajutorul basmelor și poveștilor adunate
într-un sac. După nenumărate peripeții, încercări și nereușite, copiii găsesc soluția pentru a
salva continentul-carte: îi îndeamnă pe toți copiii să scrie poezii, povești si snoave, într-un
cuvânt, să fie creativi.
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Autoarea acestei cărți se numește Elif Shafak și este de origine turcă,
născută în 1971 la Strasbourg, în Franța. A publicat 15 cărți, opera sa fiind tradusă în
48 de limbi. Cărțile sale sunt scrise atât în limba turcă, cât și în limba engleză.
Fetița căreia nu îi placea numele său este o carte foarte captivantă, care te ține în
suspans și, mai ales, care te învață că nu putem supraviețui într-o lume fără cărți. Și te mai
învață ceva: că trebuie să te împaci cu numele tău, chiar dacă poate sună ciudat ☺.

Ivona Ursanu-Bădulescu
Elif Shafak este o autoare, publicistă și oratoare de origine turcă, născută pe data de 25
octombrie 1971. Aceasta a publicat 15 carti, 11 dintre ele fiind romane. Elif s-a născut în
Strasbourg, iar numele său adevarat este Elif Bilgin, însă a preluat pseudonimul Șafak, care în
turcă înseamnă „răsărit”, de la mama sa.
Când tatăl ei a trebuit să plece să-și facă operație în străinătate, o fetiță pe nume Sakiz
Sardunya a rămas la bunica ei.
Inainte să plece la bunica sa, aceasta a făcut o descoperire la bibliotecă, în timp ce se
uita printre cărți: a găsit un glob fermecat care a adăugat un continent pe hartă. Fetița nu era
sigură de ce să facă, însă și-a luat globul fermecat împreună cu ea.
Când bunica ei vorbea cu niște vecine, Sakiz a văzut doi copii care i-au atras atenția.
După ce le-a descoperit povestea, fetița s-a dus să pună globul înapoi la bibliotecă, pentru a fi
încărcat, ca lumea sa aibă povești noi, cu ajutorul celor doi copii care vor duce ideile înapoi, în
țara lor. Cei doi copii o invită și pe fetiță să vină în țara lor cu ajutorul globului. La un moment
dat, brățările copiilor nu mai primeau energie de la glob și s-au rătăcit. Un trandafir cu ajutorul
unei vrăji desparte drumul în patru căi, însă numai una era corectă. Aceștia au încercat fiecare
drum, însă nu au ajuns în oraș și au decis să renunțe. Sakiz nu și-a pierdut speranța, așa că au
continuat, însă sacul cu idei a zburat.
Cu toate că totul părea în zadar, fetița a venit cu ideea ingenioasă ca fiecare să-și scrie
propriile povești, iar cu ajutorul acestei idei acum poveștile continuă să se creeze. Personajul
meu preferat este Sakiz Sardunya, deoarece aceasta ne învață că nu trebuie să ne pierdem
speranța niciodată și pentru că avea idei ingenioase.
Mi-a placut cartea asta, pentru că m-a provocat să o citesc repede, așteptând cu
nerăbdare să aflu ce se întâmplă mai departe.
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Ștefan Crețu

Poate că începutul acestei cărți nu este prea atrăgător și nici titlul cel ideal, dar
conținutul te lasă cu gura căscată! Visătorul este una dintre cele mai bune cărți ale scriitorului
britanic contemporan Ian McEwan, avându-l ca personaj principal pe Peter Fortune, un copil
mereu cu capul în nori, doar că într-un sens bun, un singuratic, fără prea mulți prieteni. Ceilalți
nu se străduiesc să-l înțeleagă („Nimeni nu poate să vadă lucrurile minunate care se petrec la
tine în cap”), dar asta nu pare să-l deranjeze.
Cartea este plină de întâmplări ciudate. Băiatul vede prin lucruri și, mai ales, în lucruri,
altfel decât cei din jur. La un moment dat, face schimb de corpuri cu motanul său bătrân,
constatând cât de ușoară este viața de pisică. După aceea, găsește o cremă magică ce îl face să
dispară și decide să își ungă părinții cu ea numai pentru că aceștia țin multe lucruri în casă și
sunt prea ordonați. Urmărește chiar un hoț, pe care nimeni nu-l putuse descoperi, și are un plan
ingenios, șantajându-l cu o fotografie.
Deși este un copil destul de timid, Peter nu este ocolit de conflicte. La școală, înfruntă
un bătăuș, de care toți sunt speriați, dar devin apoi buni prieteni. Unul dintre puținii lui prieteni
chiar. Alți câțiva amici are vara, când merge cu familia în vacanță, la plajă: acolo se joacă,
visează fără griji, meditează și chiar se îndrăgostește de frumoasa Gwendoline.
Peter știe că va deveni cândva adult și de asta își permite parcă să viseze mai mult:
„când transformarea va fi completă, sinele lui nemaipomenit și jucăuș de la unsprezece ani va fi
la fel de departe, la fel de ciudat și de greu de înțeles cum îi păreau lui acum adulții.”
În concluzie, această carte este una captivantă, o recomand cititorilor pasionați care vor
descoperi în ea un alt cititor pasionat și norocos, Peter Fortune (în engleză, „fortune” înseamnă
și „noroc”). Eu cred că a devenit așa visător datorită cărților, iar această carte poate transforma
și ea cititorul într-un visător.

Victor Gabriel Beldiman
Cartea Visătorul, scrisă de Ian McEwan, reunește mai multe capitole în care sunt
prezentate o serie de aventuri imaginate de către Peter Fortune, personajul principal, plecând de
la viața reală la cele din lumea viselor. Astfel, într-unul din capitole, Peter și-a petrecut viața ca
pisica sa, apoi a folosit o cremă cu ajutorul căreia oamenii pot deveni invizibili.

Clasa a V–a D

Printre

cuvinte

Iunie 2021

29
Alexandra Francesca Kall
Cartea „Visătorul” scrisă de Ian McEwan are 7 capitole, care m-au adus și pe mine în
lumea lui Peter Fortune. Așa că vă invit să-l cunoaștem pe micul visător. El are o soră pe nume
Kate și doi parinți grijulii. Adulții din jurul lui îl consideră un copil „dificil”, ceea ce lui Peter
nu i se pare adevărat. Și încă o problemă: băiatul nu spunea ce gândește, era distras mai tot
timpul de propria sa imaginație.
Acum că îl cunoașteți pe Peter, putem începe aventura cu păpuși. Băiatul și sora lui se
luptă cu păpușa Mașteră, care nu era nici fată, nici băiat și avea toată pielea roz. Ciudat, nu-i
așa? Dar reușesc să o învingă pe mica pacoste și totul este bine, până când Peter ajunge în
corpul motanului său, William, și apoi în cel al unui băiat bătăuș din școală.
În casa Fortune există un sertar, se află în bucătărie. Ei… dacă ai căuta ceva, sertarul
acela era primul loc în care te-ai uita. Găseai de toate acolo, inclusiv crema invizibilă
descoperită de Peter.
În alt capitol, băiatul se preface bolnav pentru a sta acasă ca să prindă hoțul cartierului,
apoi este transformat în bebelușul mătușii lui de către sora sa, ca să îi dea o lecție.
În final, împreună cu familia lui și câțiva prieteni, merg la mare. Acolo, visătorul trece
în corpul unui adult și se îndrăgostește de sora mai mare a prietenilor lui de pe plajă. Cei doi șiau povestit visurile și dorințele, Peter i-a spus despre invenția lui și și-a imaginat călătorii
incredibile alături de ea. A fost un vis minunat!
Mi-a plăcut povestea visătorului, deoarece și eu visez adesea cu ochii deschiși sau
închiși, călătorind în locuri îndepărtate, cunoscând persoane noi și trăind aventuri fantastice.

Bianca Negură
Recent, am citit cartea „Visătorul” de Ian McEwan și mi-a plăcut enorm. În carte, pe
scurt, este vorba despre un băiat pe nume Peter care trăiește în două lumi paralele, cea reală și
cea imaginară. Prin intermediul imaginației, băiatul are mai multe aventuri verosimile, sau mai
greu de crezut. De la mine, această carte are 100 din 10!
În fiecare capitol din carte este descrisă câte o întâmplare a lui Peter. Spre exemplu, o
dată se transformă în pisică, altă dată prinde singur un hoț. Pe lângă acestea, băiatul mai are și
teorii interesante, precum că noi toată viața trăim un vis, iar când murim, de fapt, ne trezim și
trăim viața normală, teorie care te pune, așa, pe gânduri. Chiar aș putea afirma că eu cu Peter
avem multe în comun. Cu toate că el este foarte timid, am fi prieteni buni.
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În cartea „Visătorul” de Ian McEwan este vorba despre un baiat de 11 ani, pe nume
Peter Fortune care are harul de a visa mereu cu ochii deschiși. Mai precis, Peter vede din alt
unghi o serie de întâmplări. De exemplu, când motanul lui a murit, el și-a închipuit că fac
schimb de corpuri și el îi poartă ultima luptă pentru a-și proteja teritoriul de alte pisici, pe care
o și câștigă, oferindu-i motanului respect înainte de moarte.
Cartea prezintă faptul că, oricât de copilăros și de visitor ar fi cineva, într-o zi va parăsi
grupul copiilor care aleargă și se joacă împreună și se va alătura grupului plictisitor al adulților
care vorbesc între ei despre grijile lor. Pe scurt, maturizarea este inevitabilă.
Personajul meu preferat este Peter, deoarece visatul cu ochii deschiși îi dă un anume grad de
curaj de care are nevoie pentru a reuși să treacă peste unele incidente, cum ar fi episodul în care
îl înfruntă pe bătăușul școlii. Alt motiv ar fi acela că, atunci când vede cum e în pielea unui
adult, își dă seama că, într-o bună zi, va fi și el în locul lor.
Textul mi-a plăcut deoarece prezintă, la un moment dat, lumea adulților prin ochii
copiilor cu chef de joacă mereu, dar și lumea copiilor din perspectiva unui copil în corp de
adult.
Lidia Pasniciuc
Peter este un tânăr neînțeles. Profesorii cred că e cam prostuț cu felul lui de a se uita în
gol, dar nu este decât o imaginație extraordinară în spatele unui băiețel de zece ani. Dincolo de
aparențe însă, Peter aleargă cu lupii, se ia la trântă cu urșii și prinde infractori într-o lume de
poveste care trăiește într-un stil dezordonat în mintea lui. Acolo are abilitatea de a se
preschimba în felină, în bebeluș, apoi își imaginează momente în care trăiește din perspectiva
unui adult. Cu fiecare transformare, băiatul experimentează mai bine decât ar face-o orice
discurs parental. Devine pisica familiei, vede ce aventuri aduce viața nocturnă, iar din postura
de bebeluș realizează cât de mic poți fi în comparație cu niște biete jucării de pluș. În
momentele când își face familia să dispară, realizează cât de mult îi iubește pe ai săi.
Prin „Visătorul” de Ian McEwan, avem ocazia de a citi o carte care, pe de o parte, se
adresează copiilor ce deja au devastat lumea reală și cea imaginară, iar pe de altă parte, oferă
un mesaj clar pentru toți părinții: lumea secretă a copiilor nu doar există, ci este destul de vie și,
de multe ori, interzisă adulților.
Anastasia Petre
În textul „Visătorul” de Ian McEwan, se povestește despre un băiețel pe nume Peter, un
copil tăcut, dar cu o imaginație bogată care pendulează între vis și realitate.
Pe parcursul cărții, sunt descrise câteva întâmplări fictive trăite de băiat în copilărie,
cum ar fi: lupta cu păpușile surorii sale, schimbul de corpuri cu motanul său numit William,
dispariția familiei cu ajutorul unei creme, punerea în pielea unui bebeluș, iar apoi în a unui
bătăuș și trăirea unei zile din viața unui om matur. În urma ultimei întâmplări, Peter a înțeles că
adulții erau uneori prea obosiţi pentru a se mai concentra asupra unor lucruri, răspundeau la
apeluri, deși erau în concediu și că simțeau nevoia de a conversa.
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Peter este un tânăr tăcut la suprafaţă şi foarte „vorbăreţ” în interiorul său. Profesorii
chiar cred că este cam prostuţ, prin felul lui de a privi în gol, dar această privire ascunde o
imaginaţie extraordinară în spatele unei lumi limitate, doar de el văzută. Dincolo de aparenţe,
Peter aleargă cu lupii, se ia la trântă cu uriaşii şi prinde infractori într-o lume de poveste. În
această lume, are abilitatea de a se transforma în felină, în bebeluş, apoi are și momente în care
testează neplăcerile vieţii de adult.
Astfel, devenind pisica familiei „observă” ce aventuri poate atrage viaţa nocturnă, iar
din postura de bebeluş realizează cât de mic poţi fi în comparaţie cu nişte biete jucării, în timp
ce viața de adult reprezintă griji și responsabilități.
Un alt moment din viața sa imaginară este cel în care îşi face familia „să dispară” și
apoi îşi dă seama cât de mult ţine la oamenii aceia care în viaţa reală îl agasează atât de mult
(ca pe toţi copiii, de altfel).
Peter evoluează în el însuşi. La un moment dat, intrând în camera în care dormise cu un
an înainte, îşi spune: „La nouă ani, ce poţi să ştii? Abia la zece îţi dai seama de toate, faci
conexiuni, te lămurești cum merg lucrurile…”.
Mesajul textului mi-a dezvăluit faptul că lumea ascunsă a copiilor este dinamică, însuflețită și
inaccesibilă adulţilor.

Mihai Ștefan Tănase
Această carte ne prezintă aventurile unui băiat numit Peter Fortune, despre care se poate
spune că trăieşte în două lumi: cea reală şi cea a viselor.
El trece prin multe aventuri printre care se numără: lupta cu o păpuşă rea care se
trezeşte la viaţă şi caută răzbunare, existența stranie în corpul bătrânului său motan şi apoi în
acela al unui copil răutăcios, utilizarea cremei care îi face pe oameni să dispară, numită şi
crema invizibilă. Cea mai mare aventură a lui a fost aceea în care a trăit în corpul unui adult şi
s-a îndrăgostit.
Peter este personajul principal al acestei cărţi, dar al doilea cel mai important personaj
este sora lui, Kate Fortune. Kate este mai mică decât el, aşa că părinţii lui Peter îl roagă să o
ducă pe sora lui la şcoală în fiecare zi și în fiecare zi îi spun lui Peter aceleaşi lucruri: să aibă
grijă de ea, să se ţină de mână cu ea mereu şi să nu se aşeze niciodată la etajul autobuzului.
Aventurile lui Peter sunt, majoritatea, imposibile pentru oamenii de rând, dar tocmai de
aceea această carte mi-a captat atenţia.
Vă recomand ,,Visătorul” de Ian McEwan pentru că este o carte care trece de la o idee
la alta fără să îţi poţi da seama că a început deja o nouă idee. Aceasta este o condiție ca un text
să mențină trează atenţia cititorilor. Paginile volumului conțin aventuri fantastice, părând mai
curând o carte pentru copii, dar eu cred că un adult o poate înţelege într-un mod diferit, de
parcă s-ar întoarce înapoi în copilărie.
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Inimă de cerneală de Cornelia Funke

Rafaela Mariș

CARTEA SAU FILMUL?

Tema cărții Inimă de Cerneală este familia care se reîntregește după aventuri desfășurate
pe un plan realist, combinat cu unul fantastico-magic; cartea la care mă refer e și despre relațiile
care nu se deteriorează nici dacă timpul le este dușman. Planul fantastico-magic de care
aminteam mai sus este instaurat prin puterea cuvântului și a imaginației. Mo și Meggie,
protagonistele, pot scoate personaje din cărți și le pot transforma în persoane, sau pot transforma
oameni în personaje ale cărții. Cum? Simplu: citind cu voce tare.
În faptul că familia este despărțită, iar scopul principal este regăsirea și salvarea cuiva
drag din ghearele răului am găsit, fără efort, o asemănare cu cartea Harun și Marea de Povești,
a lui Salman Rushdie și poate că mai sunt și altele.
În această carte, partea realistă e în echilibru cu cea imaginară (cu tot cu puterea ei
magică), aspect care dă profunzime textului. Regizorul este, însă, al doilea creator și este liber
să modeleze acțiunea după bunul-plac. Regizorul Iain Softley și-a luat libertatea de a evidenția
relațiile strânse dintre membrii familiei Folchart și de a concentra acțiunea filmului pe
componenta fantastico-magică.
Filmul omonim, adaptare după Inimă de Cerneală și lansat în 20 martie 2009, la 6 ani
de la apariția cărții (face parte dintr-o trilogie, fiind urmată de Sânge de Cerneală și de Moarte
de Cerneală), în regia lui Iain Softley, îi are în rolurile principale pe Brendan Fraser (în rolul lui
Mortimer Folchart), pe Eliza Bennett (în rolul lui Meggie Folchart) și pe Paul Bettany (în rolul
lui Deget de Praf).
În carte, avansăm odată cu personajele, trăirile erau mai puțin intense, dar imaginația era
în mai mare măsură pusă la lucru, astfel că profilurile personajelor creșteau precum o cocă la
cuptor, la foc mic. În timp ce vizionam filmul, tensiunea era mai mare, ritmul acțiunilor mai
rapid, aveam o viziune nouă asupra acțiunii, actorii dădeau viață personajelor, dar eram doar un
spectator incapabil să intervină, fiind prea preocupată să nu-mi scape nimic. Personajele păreau
să știe ce se va întâmpla de fapt, unele personaje lipseau sau erau înlocuite (de exemplu, în carte
lui Deget de Praf i se face dor de zâne și de vietăți fantastice, în timp ce filmul spune că lui
Deget de Praf îi era dor de casă și de familie). Faptul că doar priveam era un gol imens față de
preaplinul pe care îl simt atunci când citesc și mă implic cu gândirea și imaginația în acțiune,
pentru că puterea cuvântului din carte e mai mare decât puterea cuvântului din subtitrări (cel
puțin asupra mea).
Literatura și cinematografia rămân, totuși, arte diferite, deși ambele se bazează pe
cuvânt. Cum nu sunt presată de nimic și am tot timpul din lume, o prefer pe prima.
Lectură și vizionare plăcute!
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Maria Melania Huzum

Totul a început într-o noapte ploioasă. Mortimer (sau Mo) lucra în atelierul
său. Fiica lui, Meggie, nu putea să adoarmă. A aprins câteva lumânări și a început
să citească, până când a observat că afară stătea cineva cu fața la casa lor, într-o
haină lungă. Meggie s-a dus și i-a spus tatălui ei. La început, el nu a crezut-o, dar
după ce i l-a arătat, Mo a deschis ușa casei și a strigat străinul pe nume și a întrebat
dacă era el cu adevărat. Străinul a intrat în casă și și-a scos haina lungă. O față
brăzdată de trei cicatrici și o barbă roșcată s-au ivit de sub haină. Numele străinului
era Deget-de-praf. Meggie nu îl știa, dar parcă i se părea cunoscut.
Deget-de-praf a salutat-o pe Meggie și a mers cu Mo în atelier. Meggie i-a
spionat și a aflat cum că un tip numit Capricorn este pe urmele lor.
A doua zi, ea a aflat că trebuiau să plece la o mătușă din Italia. Când
împacheta cărți, Meggie a văzut cum tatăl ei a pus într-o geantă o carte cu o
legătură verde din in. A mai văzut o dată cartea la Elinor, mătușa ei. Se numea
„Inimă de cerneală”, iar în carte l-a văzut pe Gwin, jderul cu cornițe al lui Degetde-praf. După aceea, Elinor a ascuns cartea.
Într-o noapte, Meggie a avut parte de o reprezentație cu foc din partea lui
Deget-de-praf, dar a văzut mai târziu cum tatăl ei a fost răpit. A doua zi, alături de
mătușa ei și de Deget-de-praf, au pornit cu mașina Elinorei în căutarea lui Mo.
Deget-de-praf știa unde a fost dus: în satul lui Capricorn. Știa deoarece el îl trădase
și i-a spus lui Capricorn unde se afla Mo.
Când au ajuns acolo, cei trei au fost prinși, iar Elinor și Meggie au fost
închise alături de Mortimer. Așa a aflat Meggie cum că Deget-de-praf, Capricorn și
Basta (tâlharul favorit al lui Capricorn) au fost scoși din „Inimă de cerneală” de
către tatăl ei atunci când ea avea 3 ani.
După aceea, au urmat mai multe peripeții: Mo a scos aur din cărți pentru
Capricorn, dar și un băiat numit Farid care s-a apropiat mult de Deget-de-praf, au
evadat din sat și s-au ascuns într-un oraș de lângă mare, l-au întâlnit pe scriitorul
cărții „Inimă de cerneală” și pe nepoții săi. Mai târziu, au fost prinși de către Basta,
iar Capricorn, când a aflat că fata lui Mo (sau Limbă-vrăjită, cum l-au poreclit
tâlharii) poate scoate lucruri sau oameni din cărți, a pus-o să îl scoată pe Umbra, o
creatură alcătuită din cenușa oamenilor pe care i-a ucis. Însă, cu ajutorul cuvintelor
potrivit scrise ale scriitorului și al tatălui ei, Meggie l-a ucis pe Capricorn, iar
Umbra și toți ceilalți tâlhari (în afară de Basta și mama lui Capricorn) au dispărut,
dar scriitorul a intrat în propria-i creație.
În final, Meggie și-a găsit mama, chiar dacă aceasta era mută și, împreună cu
lectorul Darius, Meggie și părinții ei se mută la Elinor.
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Ruxandra Ioniță
Cornelia Funke s-a născut la data de 10 decembrie 1658 în Dorsten, Germania, în
prezent având 62 de ani. Ea este scriitoare de literatură pentru copii, dar și pentru adulți,
scenaristă și ilustratoare. A devenit cunoscută datorită următoarelor cărți: „Povești despre
devoratori de cărți, fantome din pod și alte personaje de basm” și trilogia „Inimă de cerneală”.
Meggie era o fată de doisprezece ani care trăia împreună cu tatăl ei, Mo, un legător de
cărți. Mama ei dispăruse atunci când ea era mică și de aceea locuia doar cu tatăl său.
Aventura ei începe atunci când, într-o noapte, un om misterios apare la ușa casei lor
închiriate. Deget-de-praf, căci acesta era numele neașteptatului lor vizitator s-a prezentat ca
fiind un prieten de-a tatălui ei, ceva destul de curios. Așa că atunci când Meggie i-a auzit
vorbind despre cineva numit Capricorn, a știut că din acea zi vor apărea problemele.
Dintr-un motiv necunoscut lui Meggie, ea, Mo și Deget-de-praf au plecat urgent de la
casa unde locuiseră până atunci, mutându-se temporar la casa surorii mamei ei, Elinor, o
colecționară pretențioasă și ciudată de cărți. Însă și acolo au început să se întâmple lucruri
stranii. Aproape toate cărțile lui Elinor au fost scoase afară și arse până când nu a mai rămas
decât cenușa lor.
Prin urmare, ca o cireașă de pe tort, atacatorii l-au răpit pe Mo, ducându-l cu ei în satul
lui Capricorn. Rămasă acasă, Meggie s-a hotărât să-și salveze tatăl cu orice preț, așa că s-a dus
împreună cu Elinor la Capricorn pentru a-l ajuta pe Mo să evadeze. Dar, în timp ce operațiunea
se desfășura, Meggie a fost capturată de Basta și de ceilalți oameni ai lui Capricorn și încuiată
într-o cămăruță împreună cu bătrânul Fenoglio, autorul cărții de unde veneau Basta, Deget-depraf și Capricorn pe care Mo îi scosese citind din ea și înlocuindu-i cu mama lui Meggie și cu
doi pisoi. Cât timp a fost prizonieră, Meggie a aflat că l-a moștenit pe Mo, având și ea darul de
a scoate personajele din cărți.
Până la urmă, fetița a reușit să evadeze din închisoarea ei și să-l oprească pe Capricorn
pentru totdeauna, dar numai cu ajutorul lui Fenoglio, care a schimbat finalul poveștii din care
făceau parte Capricorn, Basta și Deget-de-praf, prețul fiind, însă, dispariția lui în lumea pe care
chiar acesta o crease.
Povestea lui Meggie și a tatălui ei Mo este una dintre preferatele mele. Îmi place foarte
mult prima carte din acestă trilogie, însă nu pot, din păcate, să spun același lucru și despre a
doua carte din serie. Personal, nu mi s-a părut la fel de impresionantă ca prima carte. Sincer, a
fost cam plictisitoare, iar aventura lui Meggie nu a mai fost la fel de uluitoare ca în prima carte.
În schimb, vă recomand călduros și cu sinceritate să citiți INIMĂ DE CERNEALĂ, adică
primul volum al acestei minunate trilogii.
Sinceră să fiu, nu am un personaj favorit, deoarece consider că toate ființele cărora
autoarea Cornelia Funke le-a dat viață cu ajutorul acestei minunate cărți sunt unice, speciale și
cu un har deosebit de a-i îndruma pe cititori spre virtuți. Atât personajele pozitive, cât și cele
negative au rostul lor în acestă poveste și de aceea le apreciez așa cum sunt ele, cu defecte și
calități.
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Alexandru Ștefan Ursu

Salman Rushdie, născut pe 19 iunie 1947 la Bombay, India, este un scriitor și un eseist
din Regatul Unit de descendență indiană. Printre operele sale se numără: „Copiii din miez de
noapte”, „Rușinea”, „Versetele Satanice”, „Furia”, „Orient, Occident”.
În cartea „Harun și Marea de povești”, personajul principal este Harun Khalifa, un băiat
ce locuiește într-un oraș trist din țara Alifbay cu mama lui, Soraya, și tatăl, Rașid, un vestit
povestitor. Viețile lor se schimbă în momentul în care Soraya pleacă de acasă, iar Rașid, fiind
devastat, își pierde talentul de a povesti. Harun se hotărăște să-și ajute tatăl să-și revină și, la
invitația Înfumuratului Durru, aceștia pleacă într-o excursie la Lacul Fad. Acolo, Harun este
trezit în toiul nopții de Dakkă, Duhul apei și pleacă cu el spre Oceanul de Povești, fiind ajutați
în călătorie de pupăza Darr. Ajuns în țara poveștilor, Harun întâlnește o pagină numită
Gurăspartă care îl ajută și îl îndrumă pe tot parcursul șederii sale acolo. Urmează aventurile
nemaipomenite trăite de Harun și tatăl său care se trezesc în mijlocul unui război dintre cei care
iubesc poveștile (Gupii) și cei care vor să otrăvească oceanul de povești (Chupii).
Împreună cu o echipă formidabilă formată din: Prințul Bolo, Generalul Kitab, Peștii
Multiflenci, Grădinarul plutitor, Războinicul Mudra, Gurăspartă, Harun și Rașid reușesc să o
salveze pe prințesa Batcheat care fusese răpită de Chupi. De asemenea, au salvat oceanul de
povești, reușind să scoată capacul de pe fundul acestuia și de acolo au început să izvorască din
nou multe povești noi. Astfel, războiul a fost câștigat de toți cei care iubeau poveștile, Rașid șia recăpătat darul de a povesti, Soraya s-a întors acasă și toată lumea a fost fericită, mai ales
Harun care și-a văzut din nou familia împreună.
Personajul meu preferat din aceasta carte este, evident, Harun, deoarece are aproape
aceeași vârstă ca mine și am reușit să mă transpun în pielea acestui personaj, să simt că fac și
eu parte din acțiune. La început, Harun este prezentat ca un băiat vesel de 12 ani, care trăiește
împreună cu familia sa într-un oraș trist din țara Alifbay. Devine trist când mama lui îl
părăsește și pierde încrederea în povești. Din iubire pentru tatăl său și pentru a-l ajuta pe acesta
să își recapete talentul de povestitor, Harun dă dovadă de mult curaj și implicare în misiunea de
salvare a Oceanului de Povești.
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Cristiana Georgiana Zota

În cartea „Harun și Marea de povești“ de Salman Rushdie, personajul principal este un
băiețel pe nume Harun, ce locuiește într-un orășel trist împreună cu mama lui, Soraya, și cu
tatăl său, Rașid, un vestit povestitor numit „Șahul de Bla”.
Totul se schimbă atunci când mama lui Harun pleacă de acasă împreună cu vecinul ei,
luându-și rămas bun de la cei doi printr-o scrisoare. Atunci, Rașid își pierde talentul de a mai
povesti. Pentru a scăpa de tristețe, tatăl lui Harun a decis să meargă împreună cu fiul său în
Valea K, un loc minunat, în care vremea se manifestă dupa sentimentele locuitorilor. De acolo,
Harun se întâlnește cu Dakkă duhul apei, un personaj din poveștile tatălui său, care îl conduce
spre Oceanul de Povești.
Aici are parte de aventuri extraordinare, în încercarea de a salva acest ocean, pus în
primejdie de cei care nu suportă cuvintele.
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să vă mai placă...
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Ștefan Crețu

Eu recomand cu entuziasm seria de cărți Harry Potter, de J. K. Rowling, pe care o
consider una dintre cele mai bune lecturi pentru copii. Această serie este preferata mea și cred că
nimeni nu poate rămâne indiferent la aventurile și provocările din lumea magiei.
Prima ediție în limba engleză a apărut în 1997, iar ultima în 2007; în limba română, a
apărut la Editura Arthur, între 2015-2018.
E o carte cu multe lucruri ciudate și imprevizibile pentru oameni, dar normale și destul de
previzibile pentru vrăjitori, depinde de voi în care tabără vreți să fiți. După această serie există și
filme, care merită văzute, dar cărțile sunt magice!

Theodor Tenică
Seria de cărţi Harry Potter este, pur şi simplu, magică deoarece prezintă o poveste
excepţională despre prietenie și bine versus rău, putând fi considerată un clasic care nu trebuie
ratat de niciun copil.
Universul vrăjitorilor este unul plin de magie, presărat cu aventură, suspans, care ne
poate ajuta să fim creativi şi să avem încredere în imaginaţia noastră.
Seria oferă lecţii de viaţă esenţiale, pe care, uneori, este mai uşor să le învăţăm dintr-o
carte de fantezie (fantasy), decât din una realistă. Volumele se adresează oricărui cititor,
indiferent de preferinţele acestuia. Toţi copiii vor iubi cărţile magice.
Seria cuprinde 7 cărţi:
1. Harry Potter și Piatra Filozofală (data apariţiei: 30 iunie 1997)
2. Harry Potter și Camera Secretelor (data apariţiei: 2 iulie 1998)
3. Harry Potter și Prizonierul la Azkaban (data apariţiei: 8 iulie 1999)
4. Harry Potter și Pocalul de Foc (data apariţiei: 8 iulie 2000)
5. Harry Potter și Ordinul Phoenix (data apariţiei: 21 iunie 2003)
6. Harry Potter și Prințul Semipur (data apariţiei: 16 iulie 2005)
7. Harry Potter și Talismanele Morții (data apariţiei: 21 iulie 2007).
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Alexandra Francesca Kall

Cartea pe care vreau să o recomand se numeste ,,Familia
Penderwick” și este scrisă de autoarea Jeanne Birdsall. Mie mi-a
plăcut, este o poveste captivantă, plină de aventuri și chiar merită
citită. Familia este compusă din patru surori, tatăl lor iubitor și
Hound, un câine drăguț. Aceștea îsi petrec vacanța de vară la munte,
într-o căsuță. Aici își fac noi prieteni și trăiesc aventuri pe cinste. A
fost o vară de neuitat pentru cele patru surori o dată ce au descoperit
prietenia cu fiul proprietarei, Jeffrey Tifton, alături de care au
explorat grădinile conacului, iepurii, podul plin de comori și
delicioasa turtă dulce. Dar vă las să vă bucurați de toate detaliile
amuzante citind cartea!

Victor Gabriel Beldiman
O lectură plăcută este reprezentată de cartea Crenshaw de Katherine Applegate, în care
este vorba de un băiat pe nume Jackson care vrea să devină zoolog. Tocmai de aceea, prietenul
lui imaginar este un motan uriaș căruia îi place să facă baie în clăbuci, se dă cu skateboardul și
îl învață pe copil să fie comunicativ, să spună cuiva de încredere orice are pe suflet sau îl
deranjează. De aici vă las pe voi să continuați cartea pentru a descoperi întâmplările prin care
trece micul Jackson alături de familia lui și de prietenul său imaginar, Crenshaw.

Ilinca Maria Mihalache Boștină
Recomand filmul „Enola Holmes”. Prima proiecție a filmului a avut loc în 2020, fiind
regizat de Harry Bradbeer și produs de Mary Parent, Alex Garcia, Ali Mendes, Millie Bobby
Brown și Paige Brown. Vă propun acest film deoarece este unul de aventură, captivant, care te
ține în suspans, ceea ce te face să vrei să continui să îl vezi. Dacă îți plac filmele de aventură,
hai să ne uităm împreună la Enola Holmes și aventurile ei!
Bianca Negură

Nu prea mă uit eu așa des la filme, dar un film care m-a prins a fost „Enola Holmes”, de
pe Netflix. Dacă vă plac filmele de aventură, teen drama și alte pelicule de acest fel, filmul pe
care vi-l recomand este perfect! Pe scurt, doi tineri au plecat de acasă, fiecare cu motivul lui, la
un moment dat ei se întâlnesc și merg mai departe împreună. Fară să vă mai dau alt spoiler,
mergeți și uitați-vă la el!
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Ruxandra Ioniță

Vă recomand din toată inima seria CUM SĂ-ȚI DRESEZI DRAGONUL, o colecție de
trei filme de animație absolut fabuloase, în care predomină aventura și prietenia.
Primele două filme din acestă serie mi-au plăcut mult, dar cel mai tare m-a impresionat
ultimul film. Aceste trei filme au fost toate create de compania DREAMWORKS
ANIMATION.
Cea dintâi proiecție a primului film în românia a fost realizată în anul 2010. Ultimul
film din această serie a fost scris și regizat de Dean DeBlois și a fost lansat pe 3 ianuarie 2019
în Australia, iar pe 22 februarie în Statele Unite ale Americii.
În concluzie, dacă vă plac filmele care vă țin cu sufletul la gură până în ultimul moment,
vă invit să vizionați seria CUM SĂ-ȚI DRESEZI DRAGONUL. Cred că îl veți adora, la fel
cum mi s-a întâmplat și mie!

Maya Elena Istrate

Vă recomand filmul ,,Cartea junglei” regizat de Wolfgang Reitherman. Acesta a fost
difuzat prima dată în anul 1967. Sugerez vizionarea acestei animații, deoarece surprinde
prietenia dintre om și animal, unele scene sunt foarte amuzante și captivante. Dacă vă atrage
mai mult lectura, puteți citi cartea, însă pe mine m-a impresionat mai mult filmul datorită
animației prietenoase. Vizionare plăcută!
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Ioana Alesia Mocanu
Serialul meu preferat este „Victorious” (Victoria în lumina reflectoarelor). Serialul a fost
difuzat prima oară în data de 27 martie 2010 şi s-a încheiat pe 2 februarie 2013, având deja 4
sezoane.
Serialul se țese în jurul lui Tori Vega, o cântăreaţă talentată şi o nouă elevă la Hollywood
Arts. Aceasta se acomodează rapid şi îi cunoaşte pe Jade West, Cat Valentine, Andre Harris,
Beck Oliver, Robbie Shapiro, care îi devin cei mai buni prieteni.
Recomand acest serial deoarece este o comedie pentru copii, care mi-a plăcut foarte
mult şi acum poate fi vizionată pe TeenNick, dublat în limba română, în fiecare zi.
Cartea mea preferată este „Copacul Dorinţelor”, scrisă de Katherine Applegate. Textul a
fost publicat în anul 2016 și îl are ca protagonist pe Roşu, un copac care are legat de fiecare
ramură câte un bileţel cu dorinţe.
Mi-a plăcut foarte mult deoarece scriitoarea a personificat copacul şi pasărea într-un
mod special, care oferă un farmec lecturii. O recomand cu mare drag şi sper să vă placă.

Cristiana Georgiana Zota
Vă recomand cu drag cartea „Confesiunile unui prieten imaginar“, scrisă de Michelle
Cuevas. Această carte a fost publicată în anul 2016 la Editura Arthur. Sugerez această carte
deoarece este interesantă, amuzantă și are un strop de mister. După primele două pagini, nu te
vei mai putea opri din citit. Este vorba despre un băiețel care trăiește în imaginația unei fetițe,
iar pentru a-și da seama dacă băiatul este adevărat sau nu, el pornește într-o aventură cu multe
peripeții.
Ei bine, de aici vă las pe voi să îmi spuneți cum a fost cartea și ce s-a întâmplat mai
departe!
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Lidia Pasniciuc
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Pe baza cărții ,,Ca peștele în copac” de Lynda Mullaly Hunt

1
2
3
4
5
6
7

8

1.Care este antonimul cuvântului ,,zevzec”?
2.Care este materia preferată a lui Ally?
3.Ally avea un carnețel unde ……?
4.Care este numele băiatului pasionat de știință?
5.Ce colecționa Ally împreună cu bunicul și fratele ei?
6.Un cuvânt cu același sens pentru cuvântul ,,(a) lămuri”?
7.Care este numele profesorului care a descoperit ce problemă are
fata?
8.Ce a devenit Ally pentru clasă?(două cuvinte)
A-B. Ally era un copil …
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Dimitrie Brînză
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A

1
2
3
4
5
6
7
B
Verticală
De la A la B vei descoperi numele unei păduri de stejari.
Orizontală
1. Personajul principal din povestirea Dumbrava Minunată.
2. Prenumele mamei vitrege a Lizucăi …… Vasilian.
3. Unde vrea să ajungă Lizuca când părăsește casa părintească?
4. Numele celui mai bun prieten al Lizucăi.
5. Lizuca și Patrocle găsesc un culcuș pentru noapte într-o …… de
răchită.
6. Numele autorului poveștii Dumbrava Minunată.
7. Lizuca vorbește cu floarea Sora ……, care are coroana aurie, și care
se mișcă la adierea vântului.
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George Untu

43
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12

13

ORIZONTAL:
1. Obiectul în care erau adunate ideile pentru legende și povești.
2. Numele țării cărților.
3. Autorul romanului despre o fetiță căreia nu-i plăcea numele său (2 cuvinte)
4. Cuvinte adunate cu talent, ce formează o lume imaginară captivantă.
5. “Fata-pictură”
6. Ai nevoie de așa ceva pentru a scrie o poveste.
7. Tatăl eroinei romanului.
8. Una din pasiunile ei.
9. O carte căutată de eroina noastră și de prietenii săi la librărie (în trei exemplare...) (3
cuvinte)
10. ...... Alternativelor.
11. Profesorul de matematică al personajului principal, de care se temeau chiar și
pisicile:)
12. Un băiețel scund și grăsuț, cu „o claie de păr negru ca tăciunele”.
13. Forma celui de-al optulea continent, dar si un obiect magic ce te transportă în alte
lumi.
VERTICAL:
Numele celei căreia nu-i plăcea numele său, sau ... Mușcata curgătoare
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