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Annie
PRENUME: Annie

VÂRSTA: 7 ani

DOMICILIU: Frog Creek, 

 Pennsylvania, SUA

CARACTERIZARE: curioasă și 

zburdalnică, nu ratează nicio ocazie de a-și 

atrage fratele în aventuri, fără să-i pese de 

pericole; comunică foarte bine cu animalele.

Jack
PRENUME: Jack
VÂRSTA: 8 ani
DOMICILIU: Frog Creek, 
 Pennsylvania, SUA
CARACTERIZARE: serios și 

studios, iubește foarte mult cărțile, pe care le 
citește cu nesaț; asta îl ajută de foarte multe ori 
să iasă din situații periculoase.
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1
Cartea din bambus

Annie dădu buzna în camera lui Jack:

— Ești pregătit? Zâna Morgan a spus că 

urmează să plecăm în China, îți amintești?

— Evident!

— Să nu-ți uiți permisul secret de Maestru 

Bibliotecar. Eu mi l-am pus în buzunar.

— Bine, bine!

Jack deschise sertarul de sus al comodei 

și scoase o plăcuță din lemn, pe care sclipeau EDITURA P
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literele MB. O băgă în rucsac, apoi puse și un 

carnețel și un creion.

— Hai! îl grăbi Annie.

Băiatul își puse rucsacul în spate și se luă 

după sora lui pe scări.

— La revedere, mami! strigă Annie când 

trecură prin fața bucătăriei.

— Unde vă duceți? întrebă mama lor.

— În China!

— I-auzi! exclamă mama și le făcu amu-

zată cu ochiul. Drum bun și distracție plăcută!

„Distracție?“ se gândi Jack. „Oare ce 

aventură nebună ne așteaptă?“

— Mai bine urează-ne noroc.

— Noroc, atunci! strigă mama în urma lor.

— Dac-ar ști ea că noi nu glumim... șopti 
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ARALE

LA
 45



17

— Aha, spuse Annie zâmbind.

Cei doi copii o luară pe stradă, către pă-

dure. Soarele strălucea, păsările ciripeau și 

greierii țârâiau.

— Ce vreme frumoasă! Crezi că și în China 

e vară? întrebă Annie.

— Nu știu. Ce e sigur e că o să înfruntăm 

multe pericole.

— Da, dar întotdeauna întâlnim oameni 

sau animale care ne sar în ajutor.

— Asta așa e.

— Sunt sigură că azi o să cunoaștem un 

om mare, continuă fetița.

Jack zâmbi. Annie avea dreptate, îi aștep-

ta o aventură frumoasă. Deodată nu-i mai fu 

teamă, ci începu să fie nerăbdător.

— Hai mai repede! spuse el grăbit.EDITURA P
ARALE
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Traversară în fugă pădurea, strecurân-

du-se printre copacii înalți, până ajunseră la 

un stejar uriaș.

— Bună ziua, copii! se auzi o voce blândă, 

pe care o cunoșteau atât de bine.

Zâna Morgan era la fereastra căsuței fer-

mecate, în vârful copacului.

— Maeștrii Bibliotecari sunt pregătiți 

pentru o nouă misiune?

— Daaaa!

Copiii se prinseră de scara din frânghie și 

urcară repede.

— E adevărat, mergem în China? vru să 

se asigure Annie după ce ajunseră în căsuță.

— Da! Vă duceți în China antică. Iată și 

titlul poveștii pe care trebuie să o găsiți.EDITURA P
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Morgan le întinse copiilor o bucată lungă 

și îngustă de lemn. Semăna cu o riglă, doar că 

în locul cifrelor erau niște semne ciudate.

— Chinezii au descoperit secretul fabri-

cării hârtiei cu mult timp în urmă, dar o să vă 

trimit într-o epocă în care scriau încă pe fâșii 

subțiri de bambus, ca asta.

— Ce interesant! exclamă Annie. Așa 

scriu chinezii?
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