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Şi în zilele noastre, copiii au prejudecăți bine fixate despre ceea ce 
trebuie să devină fetele şi băieții şi acționează in consecință ca atare. 
Rezultatul: bărbații obțin mai târziu posturi cu responsabilități; femeile 
se mulțumesc cu locuri de muncă precare şi puțin plătite. Acest cerc 
vicios se moşteneşte din generație în generație.
Această constatare ne obligă să reflectăm asupra stereotipurilor 
de genuri pentru a le combate mai bine. Intr-adevăr, nu putem avea 
o reala egalitate fete-băieți fără să deconstruim fundamentele 
raporturilor de gen, adică împărțirea istorică a rolurilor sociale intre 
bărbați şi femei. Aceste roluri sunt bazate pe «justificări» filozofice, 
religioase, politice, biologice sau sociale care variază de-a lungul 
istoriei şi după țări. Departe de a fi inocent, imaginația participă în 
acest sistem de legitimare şi reproducere a inegalităților.
Dând fetelor apoi femeilor locul care le revine, această carte de 
poveşti urmărește să ofere prin noua imaginație a copiilor, schimbarea 
mentalităților. Dezvoltarea societăților noastre nu se mai poate 
face ascunzând jumătate din populația care o constituie. Egalitatea 
drepturilor trebuie să devină egalitate căci, iată cum zicea Victor 
Hugo: «Umanitatea are un sinonim: Egalitatea». 
Printr-o abordare globală, colaborativă şi coerentă, noi am selecționat 
mai multe poveşti tradiționale cunoscute în Europa, am urmărit 
mesajele subiacente care făceau rău in egalitatea intre genuri, apoi 
am creat versiuni alternative, în care fetele au dreptul la primul rol 
şi băieții se arată sensibili. Prin aceste poveşti, noi dorim să atenuăm 
efectele prejudecăților şi clișeelor sexiste arătând că o societate mai 
dreaptă şi armonioasă este posibilă. Eliberați de stereotipuri, copiii vor 
putea din plin să-si dezvolte individualitatea şi empatia. 

Urmăriți-ne şi regăsiți progresul proiectului, producțiile elevilor, 
instrumentele si numeroase alte resurse pe web site-ul nostru şi pe 
pagina noastră de Facebook: 
https://alegalitedegenre.com 

https://www.facebook.com/Des-stéréotypes-à-legalité-de-genre-From-
stereotypes-to-gender-equality-100612772114572/ 

Toată echipa ERASMUS şi elevii vă doresc o lectură excelentă.
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A fost odată ca niciodată un rege căruia-i plăcea să calce rufe. 
Într-o zi, în mijlocul unui val de căldură mare, când penele 
păsărilor cădeau din cerul încins, regele stătea în fața unei 

ferestre din lemn ciocolatiu, călcând. Din când în când își arunca ochii 
pe fereastră, privind lemnul uscat al copacilor, neatent, regele se arse 
iar pe mână îi apărură trei bășici roșii. Roșul aprins al acestora îl incită 
și, entuziasmat, își spuse:

- O! Mi-aș dori să pot avea un copil la fel de brun ca lemnul uscat, cu 
buzele roșii ca bășicile mele și cu părul ciocolatiu ca lemnul acestei 
ferestre!

Curând după aceea, a avut o fetiță, cu pielea maro ca lemnul uscat, 
cu buzele roșii ca bășicile și părul ciocolatiu ca fereastra, iar numele 
îi fu predestinat: Maro-ca-Lemnul. După nașterea ei, regele a dispărut 
brusc. Nimeni nu știa de ce și nici unde se află.

La sfârșitul anului, regina s-a recăsătorit. Noul rege era foarte urât și 
ambițios. Deținea o mulțime de fabrici care poluau foarte mult. Era 
atât de bogat încât nu putea suporta să fie întrecut de nimeni. Avea o 
oglindă magică cu care vorbea:

- Oglindă, oglinjoară, cine este cel mai bogat om din regat?

Iar oglinda i-a răspuns:

- Sunteți cel mai bogat din țară, domnule.

Regele era fericit pentru că știa că oglinda spunea adevărul.

MARO-CA-LEMNUL
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Anii treceau, Maro-ca-Lemnul creștea, și pasiunea pentru ecologie era 
la fel de puternică. Proteja animalele și mlaștinile și se asigura că nu 
erau eliberate substanțe toxice în apă. Voia să salveze planeta. Era 
atât de apreciată, încât oamenii i-au dat cadouri. Astfel, ea a devenea 
pe zi ce trecea mai bogată; iar la vârsta de șaisprezece ani era mai 
bogată decât tatăl ei. Și când regele, într-o zi, a întrebat oglinda:

- Oglindă, oglinjoară, cine este cel mai bogat om din regat?

Oglinda i-a răspuns:

- Rege, aici ești cel mai bogat, dar Maro-ca-Lemnul este de o mie de 
ori mai bogată decât tine.

Regele s-a făcut verde de invidie. Nu mai suporta să-o vadă pe Maro-
ca-Lemnul fără ca inima să nu-i tresalte aproape să-i sară din piept. O 
ura foarte mult.
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A chemat o femeie-vânător 
și i-a spus:

- Du-o pe adolescentă în 
deșert, nu vreau să o mai 
văd. Omoară-o și adu-mi 
toți banii ei drept mărturie.

Femeia-vânător s-a supus, 
a mers să-o caute pe Maro-
ca-Lemnul, i-a luat banii și a 
dus-o în deșert.

Când a venit timpul să o omoare, și-a dat seama că nu poate. Avea de 
ales…

Tatăl ei fusese și el vânător; de-a lungul vieții a încercat să-i câștige 
recunoașterea devenind băiatul pe care el visase întotdeauna să-l 
aibă, adică o persoană puternică care nu plângea, așa cum fac femeile. 
„Femeile sunt ființe slabe, fragile” spusese el. Dar acum, când se 
confrunta cu Maro-ca-Lemnul, își ascultă inima: nu o putea răni, era 
imposibil, era împotriva celei mai profunde convingeri a ei. Ea refuză 
să creadă că violența este soluția. N-avea importanță dacă pierdea 
încrederea tatălui sau recompensa regelui.

- Maro-ca-Lemnul, tatăl tău vitreg mi-a ordonat, să te ucid, dar nu-ți 
face griji, nu-ți voi face rău. Nu pot merge cu tine; nu avem suficientă 
apă pentru amândouă. Știu că există un adăpost la câțiva kilometri 
distanță de aici. Dacă urmezi această direcție îl vei găsi. Vom împărți 
apa și îți voi da banii înapoi, i-a spus fetei înainte de a pleca în 
direcția opusă.

Maro-ca-Lemnul rătăcea singură în deșert. Pe măsură ce mergea 
mai departe, cerul s-a schimbat, iar sub umbra apusului dunele s-au 
transformat în suprafețe dansante portocalii, gălbui și maro. În spatele 
ei, nisipul reflecta raze de lumină bej pal care îi înțepau ochii. Avea 
să-și amintească pentru totdeauna atmosfera aceasta halucinantă. 
Oboseala a pus stăpânire pe ea și colac peste pupăză rămăsese fără 
apă. Odată cu căderea nopții, a început să se facă foarte frig. Dar, 
datorită hotărârii sale, a găsit energia pentru a continua și a găsit în 
cele din urmă adăpostul despre care îi spusese femeia-vânător. 
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A pășit înăuntru; arăta bine, însă era epuizată, flămândă și însetată.

Totul în casă era curat și ordonat, cu o bibliotecă drăguță și picturi 
frumoase. Unelte ciudate erau, de asemenea, răspândite peste tot. Era 
deja pregătită o masă: șapte farfurii și șapte pahare umplute cu apă, 
puțină pâine. A mâncat și a băut repede totul. Era prea obosită ca să 
stea în picioare. A văzut că erau două dormitoare, unul cu trei paturi 
și celălalt cu patru paturi. Moartă de oboseală, a decis să se întindă 
pe primul pat. Dar nu a fost deloc confortabil. A încercat altul, apoi 
altul dar nici unul nu se potrivea, saltelele erau prea tari! Toate erau 
la fel de incomode. După ce a desfăcut toate cele șase paturi, și le-a 
încercat, a ajuns și la ultimul. Phew! Acesta a fost perfect! A adormit 
imediat.

La scurt timp după aceea, au sosit trei tinere și patru tineri care erau 
proprietarii casei. După cum s-a dovedit, adăpostul era la marginea 
deșertului și erau studenți care studiau într-un oraș din apropiere.
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De îndată ce au intrat în casa lor și au aprins lumina, și-au dat seama 
imediat că cineva intrase și băuse din apa lor, le mâncase mâncarea, 
le făcuse mizerie în paturile lor. La început, erau foarte supărați, dar 
după ce s-au uitat la Maro-ca-Lemnul, destul de arsă de soare în ciuda 
pielii închise la culoare, li s-a făcut milă de ea și au decis să nu o 
trezească.

Dimineața, Maro-ca-Lemnul s-a trezit și i-a întâlnit pe cei șapte 
studenți. Surprinsă și jenată, a încercat să dea o explicație, dar nu i-a 
ieșit niciun sunet din gură.

Înțelegând bine jena ei, studenții au început să se prezinte:

- Bună ziua, eu sunt Gary! Porecla mea este „Morocănosul” pentru că 
mă plâng de toate! Totuși, nu trebuie să-mi spui așa!

- Sunt Ayana! Unii oameni îmi spun „Doc” pentru că știu multe lucruri 
și pentru că sunt cel mai înțelept dintre noi toți! Dar... nu prea accept 
nici eu această poreclă...

- Eu, eu sunt Camille! Sau „Fericita” pentru că sunt mereu plină de 
bucurie. Și, și eu, prefer numele meu propriu.

- Eu sunt Colin. Dar pentru că sunt alergic la orice din cauza tuturor 
acestor poluanți și produse toxice pe care trebuie să le înghit, oamenii 
mă numesc uneori „Hapciu” pentru că strănut tot timpul. Nu trebuie să 
mi spui așa, fiindcă o să-mi amintească nefericita mea sănătate!

- Și eu sunt Renata. Sunt foarte rezervată din fire, de aceea oamenii 
mă numesc „Sfioasa”.

- Eu sunt Adiou. Sunt cel mai tânăr. Ador tot felul de jocuri și îmi plac 
lucrurile simple. Dar, te rog, nu-mi spune „Naivul”, nu-mi place atât de 
mult.

- Bună ziua. Eu sunt Alberto. Ești în patul meu, este foarte confortabil, 
nu-i așa? L-am construit eu însumi. Salteaua este umplută cu nisip și 
păr de cămilă: este o spumă de memorie. Și da, dorm mult și uneori 
adorm destul de brusc. De aceea oamenii mă numesc „Somnorosul”. 
Dar să nu mă strigi așa!

- Și tu atunci, cine ești și cum ți-ai găsit drumul spre noi? au spus toți 
cei șapte cu o singură voce.
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- Ei bine, mă numesc Maro-ca-Lemnul și nu am o poreclă. Îmi iubesc 
prenumele și mi-a fost dat de tatăl meu.

Maro-ca-Lemnul era mai liniștită acum: ar fi putut să o alunge 
pentru îndrăzneală, dar, în schimb, au primit-o în casa lor cu multă 
bunăvoință. Ea și-a cerut scuze pentru comportamentul ei cu o seară 
înainte. Apoi le-a povestit despre aventurile ei nefericite și le-a 
încredințat îngrijorările ei. Șocați, au liniștit-o și i-au spus că vor face 
orice pentru a o proteja de tatăl ei vitreg și rău. I-au dat un unguent 
cu aloe vera pentru a-i vindeca arsurile solare. Alberto i-a făcut o 
saltea la fel de confortabilă ca a lui, astfel încât să se poată odihni.

- Trebuie să plecăm acum, dragă prietenă! Mergem la școala din oraș, 
unde studiem la Școala de Arte Plastice. Pe curând! Simte-te ca acasă.

De-abia atunci realiză Maro-ca-Lemnul de ce există pensule, vopsele, 
lut, lemn și multe alte materiale de pictură și sculptură în casa 
lor. Cărțile de pe rafturi erau în mare parte documentare și lucrări 
tehnice despre artă. Cu banii ei, pentru a mulțumi pentru primirea lor, 
a decis să completeze această colecție și să cumpere multe unelte și 
dispozitive foarte scumpe. Studenții au fost încântați și i-au mulțumit 
călduros pentru această donație.

Primele zile Maro-ca-Lemnul s-a odihnit, dar apoi s-a plictisit de 
moarte. 
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Așadar, pentru a trece timpul, a început să citească și să învețe să 
deseneze. Cu ce avea la dispoziție, ea a pictat, a făcut vase de lut și a 
făcut mici sculpturi din lemn. 

Apoi i-a venit o idee: de ce să nu folosească deșeurile din coșul de 
gunoi pentru a crea obiecte noi? A făcut tot felul de lucruri din carton, 
plastic și chiar peelinguri de legume.

Când prietenii ei au văzut-o lucrând, au fost uimiți de frumusețea și 
originalitatea acestor creații. Au decis să le prezinte la o expoziție pe 
tema ecologiei organizată de școala lor.

Mulți oameni au fost invitați la deschidere și toată lumea a fost 
impresionată de lucrările lui Maro-ca-Lemnul. Un bogat iubitor de artă, 
recunoscând geniul ecologic și artistic al tinerei, a cumpărat mai multe 
dintre operele sale de artă. În câteva luni, ea a devenit unul dintre cei 
mai populari și mai bogați artiști ai regatului.

Regele n-o văzuse pe femeia-vânător. Era foarte supărat pentru că 
trebuia să-i aducă banii lui Maro-ca-Lemnul. „A fugit cu banii mei”, 
își spuse el în sinea lui, „nu-mi pasă, cel puțin Maro-ca-Lemnul este 
moartă, oricum nu ar fi putut supraviețui în deșert”. Apoi s-a apropiat 
de oglinda sa magică și a întrebat:

- Oglindă, oglinjoară, cine este cel mai bogat om din regat?

Iar oglinda a răspuns:

- Tu, regele meu, ești cel mai bogat din această țară, dar departe în 
deșert, Maro-ca-Lemnul se ascunde cu șapte studenți și ea a devenit 
mult mai bogată decât tine.

Supărat și furios, regele a făcut cercetări. Auzind despre faima lui 
Maro-ca-Lemnul, a început să pună la cale un nou plan.

A găsit ascunzătoarea fetei. În spatele casei creștea un tamarin, 
singurul copac pe care-l plăcea. Un copac mare, aspru, cu frunze mici, 
solzoasa și care-i amintea cu mândrie de poziția lui de războinic. A 
așteptat cu răbdare să vină noaptea, apoi a intrat liniștit în casă 
și, fără să fie văzut, a furat toate lucrările lui  Maro-ca-Lemnul și a 
plecat.

Dimineața, Ayana, Camille, Renata, Colin, Alberto, Gary și Adiou au 
fost foarte triști să vadă că lucrările de artă au dispărut. 
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Camille cu înțelepciune a propus să aducă materiale noi din coșurile 
de reciclare ale școlii. Deși mormăia neîncetat, Gary s-a oferit să 
ajute. Adiou a sărit în sus de bucurie pentru că i s-a părut o ideea 
excelentă. Colin a folosit o mănușă și o mască pentru a nu strănuta în 
gunoi. 

Desigur, toate acestea îl obosiseră pe Alberto, care se duse din nou la 
culcare, iar în ceea ce o privește pe Renata, ea nu spuse nimic.

Toți cei șapte s-au întors în fiecare zi încărcați cu materiale noi. 
Alberto la încurajat-o și a ajutat-o pe Maro-ca-Lemnul, ceea ce i-a dat 
curajul să se întoarcă repede la muncă.

Reputația ei a crescut. Mulți oameni i-au trimis scrisori mulțumindu-i 
pentru ideile ei autentice, perspicace și provocatoare. Toată lumea i-a 
recunoscut capacitatea de a conștientiza situația de urgență ecologică. 
Creațiile ei au făcut posibilă conștientizarea efectelor nocive ale 
supra-consumului. Reutilizați în loc să aruncați, cumpărați produse mai 
puține, dar mai bune, asta transmitea prin arta ei.

Între timp, în regat, regele și-a întrebat din nou oglinda... și din nou, 
a răspuns că Maro-ca-Lemnul a devenit de zece mii de ori mai bogată 
decât el.
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Regele nu putea rezista fără să facă nimic. De data aceasta s-a 
deghizat într-un bogat colecționar de opere de artă și a bătut la 
ușa lui Maro-ca-Lemnul. Ea a deschis ușa cu bucurie și l-a întâmpinat 
fericită. Regele s-a prefăcut interesat și i-a cumpărat toate lucrările. 
Dar ceea ce Maro-ca-Lemnul nu știa era că îi dăduse bani falși. 

Când a plecat, a salutat-o   cu amabilitate cu un zâmbet înșelător de 
cald, apoi a aruncat în grabă totul într-un tomberon. S-a dus repede la 
secția de poliție locală și le-a spus polițiștilor că Maro-ca-Lemnul are o 
sumă imensă de bani falși. Ajunși la casa ei, au găsit banii și i-au cerut 
lui  Maro-ca-Lemnul să-i urmeze. A cerut să meargă la baie înainte de 
a pleca și a scris un mesaj pe perete. Câteva clipe mai târziu, fusese 
aruncată în închisoare.

Seara, când cei șapte tineri au ajuns acasă, au intrat în panică 
pentru că nu o găseau Maro-ca-Lemnul. Din fericire, înainte de 
culcare, Alberto a găsit mesajul pe peretele băii. Scria: „Sunt dusă la 
închisoare; regele m-a păcălit plătindu-mă cu bani falși”.

Au plecat repede pentru a se întâlni cu judecătorul regatului. Era 
un om foarte înțelept, îi ascultă cu atenție și sfârși prin a-i crede, 
cunoscând reputația regelui. El a eliberat pe Maro-ca-Lemnul, însă cu o 
condiție: să nu mai deschidă ușa unui străin.

Între timp, regele se întorsese la palatul său, triumfător. Și-a întrebat 
din nou oglinda, dar încă o dată răspunsul n-a fost cel așteptat. 
Regele a strigat furios: „ Maro-ca-Lemnul trebuie să moară!"

Seara, s-a îmbrăcat ca un negustor și a cumpărat o nucă de cocos. 
Apoi s-a dus la fabrica de lângă castelul său și a scufundat jumătate 
din fruct într-o otravă pe care a inventat-o, un amestec de sevă de 
laptele-cucului și alte substanțe otrăvitoare. Când a plecat, a uitat să 
ia antidotul care l-ar salva dacă ar fi atins vreodată accidental partea 
înmuiată a nucii. Își luă una dintre cămile, traversă deșertul și se 
prezintă a doua zi dimineață în fața ușii studenților. Strigă iar și iar în 
fața ușii, dar nimeni nu mai deschise. Apoi s-a dus în fața unei ferestre 
și a văzut-o pe Maro-ca-Lemnul. „Haide, drăguță fată”, a spus el cu 
o voce rugătoare, încercând să o facă să creadă că este o victimă 
săracă, „cumpără ceva pentru a-mi putea hrăni familia”.

Lui Maro-ca-Lemnul i s-a făcut milă de el, dar nu a deschis ușa. De la 
fereastră, ea i-a dat niște bani și i-a spus că nu are nevoie de nimic.
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- Iată, doamnă, vă voi da o nucă de cocos pentru a vă mulțumi pentru 
generozitate, a spus el, întinzând jumătatea neacoperită a fructului.

Ea l-a privit cu suspiciune, dar a decis să ia nuca de cocos și să o lase 
deoparte. Îl privi cum pleacă și apoi observă ceva ciudat: purta mănuși 
groase de cauciuc. 

În acel moment, și-a simțit corpul arzând și capul învârtindu-se. 
Picioarele i-au tremurat și a leșinat.

Substanțele toxice din nucă de cocos trecuseră prin pielea mâinilor 
ei... Regele se întoarse și o văzu prăbușindu-se în spatele ferestrei. 
A izbucnit într-un râs sadic: era sigur acum că Maro-ca-Lemnul era 
moartă. Și în sfârșit scăpase de ea.

La căderea nopții, cei șapte studenți s-au întors la cabana lor, unde au 
găsit-o pe Maro-ca-Lemnul întinsă pe podea. 
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Ayana se repezi să-i ia pulsul: „Încă mai respiră!” răsuflă adânc 
ușurată. Atunci a văzut nuca de cocos întinsă pe masă, lângă corpul 
inert al tinerei.

- Trebuie să fie unul dintre trucurile murdare ale tatălui său vitreg! 
Acest fruct trebuie să fie otrăvit, nu-l atingeți! Ajută-mă să o pun 
Maro-ca-Lemnul pe canapea până găsim o soluție.

Apoi s-a repezit la raft și a luat o carte medicală mare. A răsfoit 
frenetic paginile cărții în căutarea unui antidot împotriva otrăvii care 
trecea prin venele prietenei sale, dar a ajuns să-și dea seama că, fără 
să știe ce substanță toxică este aceasta, era imposibil să găsească 
leacul - în cel mai rău caz ar putea ajunge omorând-o dacă nu era cel 
potrivit. Singura modalitate de a fi sigur că nu-i va înrăutăți starea 
ar fi fost să i se analizeze sângele, dar cel mai apropiat spital era la 
șapte ore de mers și era deja întuneric...

Toți cei șapte studenți au fost de acord să stea pe rând cu Maro-ca-
Lemnul peste noapte și să ia primul autobuz dimineața pentru a o duce 
la spital. Prima parte a nopții a trecut fără incidente, dar, în timp ce 
era de pază, Gary a auzit un zgomot ciudat venind din tufișurile de 
tamarisc. Apucă o tigaie pentru a se apăra în caz că regele cel rău 
venise să-și termine treaba murdară și se apropie în liniște de copaci. 
S-a trezit față în față cu o maimuță mică. Abia a avut timp să respire 
când maimuța a deschis gura și l-a salutat într-o engleză impecabilă:

- Bună seara dragul meu, iartă-mă pentru această intrare oarecum 
târzie și îndrăzneață, dar nu prea mai e timp pentru a o salva pe 
Maro-ca-Lemnul...
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- Dar cum îndrăznești?! Ești omul regelui? Te avertizez; mai bine ieși 
înainte să te bat cu această tigaie! Atâta timp cât sunt în viață, nu 
vei atinge niciun fir de păr de-al lui Maro-ca-Lemnul!

- Nu nu, te înșeli dragul meu, este exact opusul, vin să o ajut... Lasă-
mă să explic, sunt...

- Ține-ți gura, ticălos murdar! Nu mă învată o maimuță ce să fac, 
vorbele tale nu vor avea niciun efect asupra mea!

Camille fusese trezită de tot acest zgomot. După ce a verificat că 
Maro-ca-Lemnul era în regulă, a ieșit în grabă afară, unde a auzit 
sunetul înăbușit al unei discuții aprinse... Când a deschis ușa și 
l-a văzut pe Gary vorbind cu o maimuță, nu și-a putut opri o mică 
exclamație de surpriză: „Dar, ce...?!”. Sunetul i-a murit pe buze.

- Stai departe, este un trimis al regelui! Dar nu te panica, eu 
sunt stăpân pe situație! exclamă Gary pe un ton ferm și oarecum 
teatral, având în vedere diferența de forță dintre el și micul macac 
înspăimântat.

- Nu, îți promit. Sunt aici pentru a vă ajuta să o salvați pe Maro-ca-
Lemnul! Suntem de aceeași parte, vă rog să mă credeți! a exclamat 
micuța creatură cu ochii înlăcrimați.

- Ah, își joacă bine rolul! aproape te cred! Taci și fugi, înainte să te fac 
să-mi simți tigaia! sâsâi Gary, încă emfatic.
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- Gary, te rog calmează-te, poate spune adevărul, măcar dă-i șansa să 
se explice, a spus Camille pe un ton liniștitor. 

Apoi și-a așezat ușor mâna pe brațul lui Gary încercând să-l facă să 
dea drumul la tigaie, dar Gary a refuzat.

- Fără îndoială, nu știm ce trucuri de magie poate să facă acest 
ticălos! Să nu ne asumăm riscuri inutile!

Camille a reușit să-l convingă să-i trezească pe toți ceilalți pentru a se 
sfătui ce să facă cu acest misterios vizitator. Cu patru voturi „pentru” 
au decis să-i ofere șansa de a explica motivele prezenței sale.

- Cine ești și ce faci aici la o astfel de oră? Întrebă Ayana solemn.

- Îmi pare rău pentru această apariție neașteptată. Vă asigur că am 
cele mai bune intenții. Deci, mă numesc Doreen și sunt fiica unui 
vânător care lucrează în slujba regelui. Acum câteva luni, regele a 
vrut să-mi testeze loialitatea, ordonându-mi să o duc pe Maro-ca-
Lemnul în deșert și să o ucid... Dar nu am putut să fac asta și eu am 
fost cea care i-am spus direcția spre casa voastră, unde știam că va 
fi binevenită și în siguranță. Am trăit apoi ascuns câteva săptămâni, 
dar regele m-a găsit în cele din urmă când a aflat că Maro-ca-Lemnul 
era în viață. Ca să mă pedepsească pentru că nu m-am supus, m-a 
transformat într-o maimuță... M-a pus să fac acrobații pentru a-i distra 
curtea și m-a ținut încuiată restul timpului... Dar ieri, de la turnul unde 
m-a ținut prizonieră, l-am văzut pe rege plecând din castel în miezul 
nopții, deghizat în negustor călător și unge o nucă de cocos cu un 
lichid ciudat. Am crezut că face ceva rău și m-am îngrijorat pentru 
Maro-ca-Lemnul. 

Din fericire, în graba lui, când mi-a adus ceva de mâncare, a uitat să 
încuie ușa la celula mea, așa că am putut să scap și să-l urmez de 
departe. Am venit cât de repede am putut pentru a o salva pe Maro-
ca-Lemnul.

- Foarte bine, a spus Colin sceptic, dar ce vei face? Ești vânător, nu 
doctor din câte știu eu! spuse el după care a strănutat cu putere.

- Înainte de a-l urmări pe rege, m-am strecurat în fabrica lui pentru 
a vedea ce otravă folosise și am luat cu mine antidotul , a spus ea, 
trăgând cu mândrie un mic flacon din portofel. Și asta nu este tot, am 
reușit să-i fur asta...
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Le-a arătat apoi un medalion argintiu în formă de jumătate de lună, 
care arăta exact ca cel pe care Maro-ca-Lemnul îl purta mereu la gât.

- Și da, știu, de asemenea, că regele are o oglindă magică pe care o 
păstrează ca pe ochii din cap. M-am dus în secret să-o văd aseară. 
Fiind maimuță, am reușit să mă strecor pe fereastră fără să mă vadă 
nimeni! Ce noroc! Mi-a arătat unde era ascuns medalionul. Mi-a spus că 
Maro-ca-Lemnul avea cealaltă jumătate și că, dacă le unim, am putea 
în cele din urmă să-l înfrângem pe Regele Rău pentru totdeauna!

Ayana a apucat flaconul, l-a desfăcut și i-a mirosit conținutul, 
încruntându-se la fel ca de fiecare dată când se concentra asupra unei 
sarcini dificile. În cele din urmă, ea și-a pronunțat verdictul:

- Acesta este un extract de cactus bolnav. Are un gust urât, dar este 
inofensiv pentru sănătatea ta. Chiar dacă nu ne scoate prietena din 
comă, nu-i poate face rău.

Toți opt s-au dus la patul lui Maro-ca-Lemnul. Ayana i-a turnat ușor 
lichidul gros în gură și a așteptat, ținându-și respirația. După câteva 
clipe, Maro-ca-Lemnul a început să tuşească și apoi și-a deschis ochii. 
Toată lumea a răsuflat ușurată. O privire de dezgust s-a răspândit apoi 
pe chipul lui Maro-ca-Lemnul: „Uf! Iute, puțină apă! Are un gust oribil! 
". După ce Maro-ca-Lemnul și-a golit paharul de apă și și-a revenit 
complet, Doreen i-a spus toată povestea. Când și-a terminat povestea, 
i-a întins medalionul.

- Doamne! a exclamat Maro-ca-Lemnul. Este într-adevăr la fel cu cel 
pe care îl port! Tatăl meu mi l-a dat când m-am născut... Oglinda 
magică din castel spune că, dacă punem cele două jumătăți laolaltă, 
vom avea puterea să-l oprim pe tatăl tău vitreg să nu acționeze 
răuvoitor...

- Nu vom pierde nimic încercând..., a spus Maro-ca-Lemnul, puțin 
nehotărâtă.

Apoi a apropiat cele două medalioane unul de altul și de îndată ce 
intrară în contact când un jet puternic de lumină albastră izbucni din 
uniunea lor, inundând în întreaga cameră. Fascicul luminii s-a îndreptat 
apoi spre Doreen și a învăluit-o într-un vortex vibrant. 
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Când totul s-a terminat, o tânără cu părul aproape la fel de întunecat 
ca Maro-ca-Lemnul se afla în locul în care maimuța stătuse cu o clipă 
mai devreme. Ultimele îndoieli ale lui Maro-ca-Lemnul au fost risipite:

- Tu m-ai cruțat și mi-ai arătat cum să evit să mor de sete în deșert! 
a exclamat ea. Cele două femei s-au îmbrățișat mult timp.

- Domnia acestui tiran a durat destul de mult, este timpul să-i punem 
capăt, a spus Maro-ca-Lemnul. Doreen, crezi că ne poți ajuta să intrăm 
în castel fără să fim observați?

- Da, știu unde sunt gardienii, dar avem nevoie de un plan, i-a spus ea.

Cu un plan bine pregătit și cu provizii cu apă din belșug, toți au pornit 
spre castel.

Când porțile castelului le-au apărut în fața ochilor, Camille și Gary 
s-au despărțit de restul grupului pentru a distrage gardienii și, astfel, 
să le permită celorlalți să intre în curtea castelului - Camille pentru că 
i s-a părut nebunesc de amuzant, iar Gary fiindcă simțea că ar trebui 
să-și ceară scuze pentru primirea destul de ostilă pe care i-o făcuse lui 
Doreen. Paznicii au fost păcăliți, lăsându-le drumul liber.
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Medalionul lui Maro-ca-Lemnul a început apoi să sclipească din 
nou și să se miște singur în aer, îndrumându-i spre ușa camerei 
regelui. Doreen i-a avertizat: „Atenție! Apartamentele regelui sunt 
supravegheate! Atenție! ". Apoi s-au ascuns discret într-o adâncitură. 
Renata, oricât de chibzuita era, și-a luat inima în dinți și a apărut în 
fața gărzilor. A început să cânte cu voce tare și să alerge la viteză 
maximă în sens opus; gardienii s-au luat după ea. Ceilalți au profitat 
de ocazie pentru a se repezi în cameră.

Atras de oglindă ca un magnet, medalionul trăgea atât de tare de 
lanț, încât Maro-ca-Lemnul nu avea de ales decât să-l urmeze. În 
momentul în care medalionul a atins oglinda, aceasta a dat aceeași 
lumină albastră intensă; jetul a fost atât de puternic încât i-a orbit 
câteva clipe. Când au putut redeschide ochii, au văzut o mână ieșind 
din oglindă, urmată curând de un braț, apoi de un altul, urmat de o 
față foarte obosită...

- Tati!!!, a exclamat Maro-ca-Lemnul, neîncrezătoare.

- Dragul meu copil, a răspuns bărbatul cu lacrimi în ochi, luându-și fiica 
în brațe.

Cu toate acestea, îmbrățișarea lor a fost de scurtă durată, deoarece 
au auzit pași de pe hol. Tatăl lui Maro-ca-Lemnul și-a pus degetul 
arătător pe buze și le-a făcut semn celorlalți să meargă și să se 
ascundă după ușă, apoi s-a alergat să se ascundă după oglindă. O 
clipă mai târziu, regele malefic a năvălit în cameră, făcând un pas 
încrezător spre oglindă, unde a stat puțin să-și admire reflexia și, cu 
un aer mulțumit de ce vedea a întrebat:

- Oglindă, oglinjoară, cine este cel mai bogat om din regat?

- Poate că ești cel mai bogat din regat, dar inima ta este mai 
săracă decât cel mai sărac dintre țăranii pe care îi înfometezi 
pentru a-ți satisface lăcomia, a răspuns tatăl lui Maro-ca-Lemnul din 
ascunzătoarea sa.

- Cum îndrăznești?! strigă tiranul, cu vocea înăbușită de furie. Vei 
plăti pentru insultă, oglindă murdară! a strigat mânios, dând din pumn. 
Spre surprinderea lui, când a lovit cu pumnul în oglindă, pumnul nu a 
întâmpinat nicio rezistență, scăpând în oglindă până la umăr. 
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Maro-ca-Lemnul a înțeles imediat ceea ce voia să facă tatăl său, și 
s-a repezit spre tatăl ei vitreg și împingându-l cu toată puterea în 
interiorul oglinzii. 

Intrând capul înainte într-o fracțiune de secundă, oglinda l-a înghițit 
complet. Tatăl lui Maro-ca-Lemnul a sărit din ascunzătoare cu toată 
viteza și a apucat rapid medalionul lui Maro-ca-Lemnul.

- Trageți cealaltă jumătate, repede! țipă el. Maro-ca-Lemnul a făcut-o, 
iar medalionul s-a despărțit instantaneu în două, închizând definitiv 
oglinda. Soarta tiranului a fost definitiv pecetluită pentru totdeauna. 
Niciodată nu va mai putea scăpa din oglindă și nu va mai putea răni pe 
nimeni.

După un moment de uimire, toți au strigat de bucurie și s-au felicitat 
reciproc pentru curajul și determinarea lor. Și, de comun acord, au 
început să anunțe vestea întoarcerii bunului rege în tot castelul. 
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Pe drumul de întoarcere, regele a putut să-i explice fiicei sale 
cum rivalul său îl păcălise cu ani mai devreme: după ce a furat 
medalioanele gemene, îl ademenise în camera oglinzii sub un pretext 
fals și îl închisese în oglindă, făcându-i pe toți să creadă că dispăruse 
pentru a-i lua locul pe tron.

Toată lumea s-a îndreptat apoi către temniță, unde Camille, Gary și 
Renata fuseseră închiși între timp. După ce au fost eliberați, toată 
lumea a fost uimită să descopere că mama lui Maro-ca-Lemnul se afla 
în celula vecină. Tiranul o închisese acolo după ce încercase să scape 
de Maro-ca-Lemnul de prima dată.

Maro-ca-Lemnul și părinții ei s-au îmbrățișat și au plâns mult timp; 
erau atât de fericiți să fie din nou împreună.

Vestea întoarcerii bunului rege s-a răspândit ca focul în toată regatul, 
dând naștere la o sărbătoare și o bucurie nevăzute de mulți ani.

La sfatul lui Maro-ca-Lemnul, regele și regina au închis toate oribilele 
fabrici ale tatălui vitreg și le-au transformat în școli, unde se putea 
învăța să se creeze obiecte, instrumente și tehnici pentru conservarea 
naturii. 
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Se putea studia biodiversitatea, cum să nu se facă risipă de energie, și 
în ultimul rând cum să se păstreze resursele prețioasei planete. 

Au redistribuit banii tiranului oferind tuturor locuitorilor regatului 
același salariu, indiferent de statut, lider sau muncitor, pentru a opri 
lăcomia pentru putere. 

Și acest lucru a vizat și familia regală, desigur. Doreen a oprit 
vânătoarea și a început să dezvolte mici ferme care îngrijeau 
animalele și respectau natura.

În ceea ce o privește pe Maro-ca-Lemnul și cei șapte prieteni ai ei, 
au deschis școli de artă gratuite în tot regatul, pentru a oferi tuturor 
posibilitatea de a-și dezvolta potențialul artistic și de a-și îmbogăți 
viața reciprocă, păstrând o strânsă legătură.

De atunci, deviza regatului a fost: „Singura bogăție este averea 
comună”.
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ALEXANDRA 

CEA ACTIVa 

Într-o zi, într-un mic sat din nord, s-a născut o copilă. I s-a dat 
numele Alexandra. Părinții ei o iubeau foarte mult. Au decis să 
organizeze o petrecere pentru a sărbători nașterea singurului 

copil. Părinții au invitat doar câțiva prieteni și pe bunica Alexandrei la 
petrecere. Și au făcut o excepție pentru o familie care locuia într-o 
cabana din vecinătate.

Alexandra primise multe cadouri și toată lumea se distra; în timp ce-i 
cântau „La mulți ani!” , unchiul său Walter a intrat în casă, deși nu 
fusese invitat.

- Sunt foarte surprins că nu m-ați invitat la petrecerea Alexandrei! a 
spus el. Am un cadou pentru ea, adăugă pe un ton mieros. Nu am venit 
pentru a vă face rău, departe de mine acest gând, dar am o predicție 
care are legătură cu Alexandra, și această predicţie este darul meu 
pentru ea. Ascultați cu atenție: când va împlini 13 ani, Alexandra va 
avea un accident! Spunând acesta, a plecat așa cum venise.

Nimeni nu l-a luat în serios, și în scurt timp, toată lumea a început 
sa râdă de vorbele fără sens ale acestui om… Ei bine, aproape 
toată lumea. Oceania, bătrâna și înțeleapta bunică a Alexandrei,deși 
recunoscută pentru calmul ei, nu părea să împărtășească lipsa de griji 
a oaspeților.

- Îl cunosc foarte bine pe fiul meu și, dacă aș fi în locul vostru aș fi 
foarte atentă cu Alexandra! declară ea cu o voce tremurătoare și plină 
de suferință.
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Alexandra și-a petrecut copilăria fericită, jucându-se și descoperind 
lumea, fără să știe nimic de vorbele unchiului ei.

În cele din urmă a sosit și ziua în care împlinea 13 ani. Devenise o 
adolescentă foarte independenta, fiind o înotătoare excelentă. În 
aceea zi bunica ei nu a scăpat-o din ochi. Pe măsură ce ziua trecea, 
nimic rău nu s-a întâmplat, și tată lumea a ajuns la concluzia că 
„prezicerea” unchiului nu era altceva decât o glumă proastă a unui 
bătrân obraznic, despre care Oceania credea că-și pierduse mințile. 
A doua zi, întreaga familie a plecat, fără nicio grijă, să se bucure de 
soare și de aerul proaspăt al mării.

Alexandra înota în mare când a auzit sunetul unei bărci cu motor care 
se apropia…

Se uită în jur și văzu o barcă cu motor mică care se îndrepta spre ea. 
Intră în panică și intră sub apă, dar nu putu să-și țină respirația prea 
mult timp. Rămânând fără aer, se ridică la suprafață, dar se lovi cu 
capul de barcă și leșină. În timp ce se scufunda, bunica ei, care văzuse 
totul, sări în apă fără cea mai mică ezitare.
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Când s-a trezit din leșin, Alexandra a realizat că nu era nici la spital, 
nici în camera ei…ci, pe fundul oceanului! Când a vrut să se ridice din 
pat și-a dat seama că în locul picioarelor avea o mare coadă verde de 
sirenă. Dar ce se întâmplase? Cum era posibil așa ceva? Voia să strige 
după ajutor, dar din gura îi ieșiră doar bule de aer.

 29



O dată trecut șocul inițial, Alexandra a decis să exploreze 
împrejurimile. A descoperit că se afla într-un fel de castel subacvatic, 
un castel în care timpul se oprise. Unii pești păreau înghețați, alții 
adormiseră pe cozile lor. Crabii se opriseră din ceea ce făceau, iar 
caracatițele care scriau, rămăseseră fără cerneală. Calcanii erau ,de 
asemenea, nemişcaţi, tapetând podeaua. Țestoasele nu se mai mișcau, 
delfinii nu mai înotau, iar căluții de mare erau transformați în stană de 
piatră. Castelul era înconjurat de corali de foc, iarbă de mare și arici 
de mare care formau o barieră de nepătruns. Alexandra simţi cum o 
cuprinde panica:

- Cum o sa fac asta? Unde sunt? De ce am o coadă de sirenă? De ce 
sunt închisă în această fortăreață?

Aceste întrebări au rămas deocamdată fără răspuns. După câteva zile 
fără să găsească o modalitate de a ieși din aceea fortăreață, sau pe 
cineva cu care să vorbească, Alexandra căzu într-o depresie adâncă și 
decise să moară, neștiind ce să facă. Se simțea abandonată, pierdută 
și fără nici un țel în viață. Până când, într-o zi un peștișor pe nume 
Memorie, galben cu mov, se furișă prin vegetația densă și o văzu pe 
Alexandra dormind în camera ei din castel. Își dădu imediat seama că 
era descendenta familiei regale a Oceanului Mondial, doar uitându-se la 
coada ei verde de sirenă. Deci zvonurile erau adevărate: familia regală 
nu dispăruse! Deoarece era prea entuziasmat, i se adresă puţin cam 
tare:

- Hei, tu! Ce faci aici, singură?

- Cine a vorbit? întrebă Alexandra buimacă.

- Eu, peștele, să mă prezint: Memorie!

- O, ce drăguț!Eu sunt Alexandra! În sinea ei, credea că înnebunise: 
începuse să vorbească cu un pește!

- Ești nepoata Oceaniei, nu-i așa? a continuat Memorie ca și cum nu se 
întâmplase nimic.

- Cum de știi numele bunicii mele? Și cum e posibil de e posibil să 
vorbim aceeași limbă? Nimic nu are sens, cred că visez, se întâmplă 
totul în capul meu! exclamă Alexandra aproape înecându-se.

Memorie ezită un moment realizând că interlocutoarea lui era într-o 
mare confuzie. 
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Își măsură cu mare atenție cuvintele, înainte de a vorbi:

- Hm… ei bine, Alexandra, tu ești descendenta unei mari familii regale 
de sirene, mai precis, familia regală care a condus Oceanul mult timp.

Alexandra, întrebă precaută, încrutându-se:

- Cum de ești atât de sigur?

- Culoarea verde a cozii tale este indiciul care ne arată că faci parte 
din familia regală. Nu e nicio îndoială!

Alexandra rămase fără cuvinte.

- Nu știai?

Dădu din cap în semn că nu, fiind foarte mirată.

- Ei bine… o să-ți spun întreaga poveste. Cu mult timp în urmă, 
Regina Oceania, bunica ta, a devenit Regenta Regatului Oceanului, 
după moartea soțului ei, Regele Nork. Unchiul tău, Walter trebuia să 
fie urmașul la tron, dar avea doar 7 ani când tatăl lui a murit. Când 
Prințul Walter a crescut a făcut mult rău în regat. În secret, Walter a 
făcut nişte experimente ciudate care au poluat tot oceanul, otrăvind 
locuitorii.
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- Dar e groaznic! Cum a putut să facă o asemenea nenorocire? a 
exclamat Alexandra, îngrozită.

- Ei bine, vezi tu, el a vrut prin orice mijloc să capete puteri magice, 
ca acelea pe care sora lui Coral și mama lui le aveau din naștere. 
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Înnebunit, a încercat să le creeze, artificial cu ajutorul substanțelor 
chimice. Dar experimentele lui s-au dovedit a fi otrăvitoare și locuitorii 
s-au îmbolnăvit. 

O mare revolta a izbucnit în regat, ne se mai văzuse o așa violență din 
cate îmi mai aduc aminte, și noi peștii avem o memorie foarte buna, 
contrar a ceea ce cred oamenii despre noi. Toate speciile subacvatice 
și-au unit forțele: algele și creveții au intrat în grevă, balenele au 
organizat blocade, rechinii ciocan au distrus totul peste tot și au făcut 
o mare dezordine! Și asta nu era tot, într-o dimineață, familia regală 
a descoperit că întregul castel era înconjurat de năvoade, cusute 
cap la cap, care erau vopsite în galben! Nu putea nimeni să intre sau 
să iasă până când o echipă de pești ferăstrău nu au curățat drumul. 
Nimeni nu a știut cine a făcut acest lucru, dar evenimentul a intrat în 
istorie sub numele de Revolta Năvoadelor Galbene. După acest tur 
de forță, Regenta Oceania a propus organizarea unor alegeri pentru a 
schimba legea care interzicea ca femeile să conducă Regatul. Locuitorii 
Oceanului au votat împotriva vechii legi într-un număr foarte mare, 
astfel, Coral cea Generoasă a putut să devină Regina Oceanului. 
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Dar această schimbare l-a înfuriat pe Walter. El a decis să otrăvească 
pe toți locuitorii castelului drept răzbunare. Din fericire, Oceania, 
bunica ta, a prevăzut că are să se întâmple așa ceva. Ea a reuşit sa 
minimizeze efectul otrăvii, astfel că, în loc să moară toți locatarii 
castelului, au fost doar adormiți, de parcă timpul se oprise în loc. 
Oceania a scăpat împreună cu mama ta Coral. Unchiul tău a crezut că 
toată lumea murise, inclusiv mama și bunica ta. Noi locuitorii Oceanului 
am ezitat să credem zvonurile care spuneau că Regenta Oceania 
și Prințesa Coral supraviețuiseră și că memoria prințesei îi fusese 
ștearsă de mama ei… Trebuie să recunosc că nu știu cum te-a găsit 
unchiul tău.

Alexandra era uimită. Memorie a continuat:

- Sunt foarte îngrijorat, deoarece Walter continuă experimentele care 
otrăvesc oceanul și numai tu ne poți ajuta. Trebuie să cobori din pat și 
să devii Regina Oceanului, noi locuitorii avem nevoie de o conducătoare 
dreapta si bună! Te rog Alexandra, ia atitudine!
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Văzând-o pe Alexandra nedumerită, Memorie încercă să-și joace 
ultima carte:

- Alexandra, sunt sigur că bunica ta te-a adus aici pentru siguranța ta, 
dar și pentru că știe că tu ești singura care poate să ne salveze pe 
toți. Știi că are darul de a vedea viitorul, dacă ești aici,înseamnă că 
acesta este destinul tău.

- Dar eu nu ştiu ceea ce trebuie să facă o Regină Sirenă să facă, spuse 
Alexandra timidă.

- Nu te îngrijora, cu ajutorul titlului de regină și cu puterile tale vei 
găsi o modalitate de a-l opri pe unchiul tău, sunt sigur! Am încredere 
în tine!

Fiind sigură de spusele peștișorului, Alexandra a acceptat tronul, 
foarte încrezătoare că va putea să-l oprească pe Walter.

Memorie era așa de fericit că ieși din palat ca o vijelie pentru 
a răspândi vestea cea bună în Regatul Oceanului. El hotărî să 
organizeze o petrecere în palat cu ocazia încoronării Alexandrei. 
Memorie dorea să invite familia regală și îi spuse Alexandrei despre 
proiectul lui, aceasta fiind de acord cu el. Dar Memorie începea să 
devină neliniștit:

- Cum o să trimitem invitațiile pe pământ?

- Bună întrebare. Nu ştiu, replica Alexandra.
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- Oh! Îmi amintesc acum! Sirenele pot să vorbească cu păsările din cer. 
Tot ce trebuie să faci este să le rogi să-ți ducă mesajul lui Oceania, 
Dar spune-le să fie foarte atente pentru ca mesajul să nu ajungă în 
mâinile unchiului tău!

Cu ajutorul lui Memorie care a mâncat iarba de mare și a rugat aricii 
să se dea la o parte, Alexandra a ieșit din palat și a înotat către 
suprafața apei. Ea a încredințat invitațiile pentru Oceania și Coral, 
unor pescăruși care au fost de acord să le ducă invitațiile.
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Odată cu venirea zorilor, oaspeții au început să se înghesuie la porțile 
castelului unii cu solzii strălucind de curățenie, alții cu tentaculele bine 
îngrijite. Uimirea Alexandrei creștea pe măsură ce mulțimea devenea 
din ce în ce mai mare. Când în cele din urmă și-a văzut mama și 
bunica în mijlocul mulțimii,arătând la fel ca ea, cu cozile de sirena de 
culoare verde,ea s-a repezit în brațele lor fericită.

Petrecerea a fost mirifică. Alexandra a fost încoronată și a urcat pe 
tron, rostind cel mai scurt discurs, din istoria regatului, în marea sală 
de ceremonii:

- Dragi locuitori ai Regatului Oceanic am decis sa lupt alături de voi 
pentru a ne salva ținutul, mă bazez pe ajutor vostru prețios! Sunteţi 
alături de mine în această misiune importantă?

- Oh, da! Au strigat caii de mare, peştii, delfinii, țestoasele, balenele 
și celelalte viețuitoare marine într-un singur glas. În acel moment ca 
prin minune, toți locuitorii castelului se treziră din somnul pe care îl 
dormiseră mulți ani! Dar uralele mulțimii nu au avut nici măcar timpul 
să se estompeze, căci Walter a apărut de nicăieri și a strigat furios:

- Nu te bucura prea devreme! Atâta timp cât voi trăi, nicio regină nu 
va urca pe tron!
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Imediat, Walter a fost înconjurat de amenințătorii rechini ciocan, iar 
regina Alexandra a răspuns:

- Nu Walter, s-a terminat. O nouă eră a început pentru noi, cei care 
trăim în Ocean și jur pe viața mea că te voi opri să-ți verși otrava și 
ura în mări.

Cu un zâmbet pe față, Walter a ironizat-o, spunând:

- Asta vom vedea! și, într-o fracțiune de secundă, a ridicat mâna și a 
turnat conținutul unei fiole roșii în apă. Dintr-o dată, toată lumea din 
jurul lui a înghețat. Încă mai puteau auzi și vorbi, dar nu se mai puteau 
mișca.

Avînd acum drumul liber se îndreptă spre Alexandra, foarte hotărât și 
cu o privire triumfătoare. Alexandra se simțea neajutorată. În timp ce 
Walter se apropia de ea, Alexandra, într-un moment de panică, scoase 
un țipăt uimitor de puternic. Uimit, Walter se dădu înapoi, acoperindu-
si urechile. Fu suficient pentru ca Alexandra să-și dea seama de 
forța țipătului ei. În felul acesta și-a descoperit puterea: strigătul 
supersonic! Într-o fracțiune de secundă, Regina Oceania a făcut o vrajă 
pentru a proteja restul mulțimii de auzul strigătului supersonic.
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Alexandra inspiră adânc și țipă din nou, cu toată puterea, spre 
Walter, care se zvârcolea în durere. Forța valului propulsat de 
strigătul Alexandrei a anulat poțiunea lui Walter și toată mulțimea 
și-a recăpătat libertatea de mișcare. Imediat ce și-au recuperat 
mobilitatea, rechinii de ciocan s-au repezit la Walter pentru a-l 
imobiliza și a-i lega mâinile la spate cu cele mai puternice alge marine 
din întreg regatul. Oceania și-a privit nepoata cu mândrie și a vorbit cu 
un aer solemn:

- Regina și nepoata mea, sunt atât de fericită încât ți-ai descoperit 
în sfârșit puterea interioară, puterea pe care ai avut-o mereu în tine. 
Unchiul tău Walter s-a intoxicat cu puterea, care nu poate duce decât 
la distrugere. Singura putere care merită este cea care onorează și 
păstrează viața. Și această putere nutritivă, toată lumea o poate găsi 
în sine. Să nu uiți niciodată acest lucru!

Alexandra a înțeles pe deplin responsabilitatea pe care o avea față de 
locuitorii Oceanului și a vorbit tare și clar:

- Dragi locuitori ai Oceanelor, jur că îmi voi folosi cu înțelepciune 
puterile mele pentru binele comun și păstrarea vieții sub mare. 
Împreună, vom găsi o modalitate de a anula daunele provocate 
unchiului meu!

Mulțimea a strigat cu bucurie:

- Trăiască regina! Trăiască regina!

Toată lumea a început să se îmbrățișeze, să cânte și să danseze 
pentru a sărbători începutul acestei noi ere.

În următoarele săptămâni, regina Alexandra împreună cu bunica ei 
Oceania și mama ei Coral și locuitorii regatului au început să curețe 
apele. Sarcina a fost grea, dar nimeni nu s-a plâns pentru că știau că 
lucrează pentru binele comun al generațiilor prezente și viitoare. În 
plus, Alexandra s-a dovedit a fi un lider înnăscut. Ea și-a tratat supușii 
cu respect, lucrând cot la cot cu ei. Ea reuși chiar să identifice o algă 
care făcea creaturile subacvatice imune la toxinele din otrăvurile 
lui Walter și le permitea să curețe aceste deșeuri fără a-și pune 
sănătatea în pericol.

Cu toate acestea, oamenii au realizat în cele din urmă că poluarea nu 
se oprise odată cu închisoarea lui Walter. 
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Evident că el găsise o modalitate de a continua să polueze mediului 
înconjurător de la distanță, dar nu ar fi dezvăluit nimănui de unde 
provenea noua contaminare.

Într-o zi, în timp ce Memorie căuta noi surse de poluare, a descoperit 
o epavă ascunsă de o mulțime de alge marine și corali morți. A intrat 
pe navă și a realizat că era ascunzătoarea lui Walter, unde obișnuia să 
facă sinistrele experimente. Zona era atât de poluată încât Memorie 
cu greu a putut să scape și să găsească suficientă putere pentru a 
înota până la castel pentru a-i spune vestea reginei Alexandra.

-Regina Alexandra, Regina Alexandra, am găsit sursa tuturor poluărilor, 
ascunzătoarea lui Walter! a strigat Memoria chiar înainte de a leșina.

Memorie a stat inconștient câteva zile, la terapie intensivă, înainte ca 
el să poată explica în detaliu ceea ce aflase.

Între timp, Alexandra și consilierii ei au muncit din greu pentru a găsi o 
soluție pentru neutralizarea otrăvii. Au descoperit în cele din urmă că 
părul de sirenă avea o capacitate magică de a absorbi lichide toxice. 
Alexandra, Oceania și Coral au fost de acord să-și tundă părul lung 
pentru a face din el capcane otrăvitoare. Dar acest lucru nu a fost 
suficient. Prin urmare, diplomații au mers să ceară ajutor sirenelor 
regatelor vecine, care au fost de acord cu bucurie să-și doneze părul 
pentru o cauză justă.

Când gigantica rețea de păr magic a fost în sfârșit gata, Memorie a 
fost complet recuperat. Apoi a reușit să conducă ultima expediție de 
curățenie. 
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Deși se simțea foarte tristă să vadă toate pagubele provocate de 
Walter, Alexandra s-a simțit ușurată că putea să scape în sfârșit 
de principala sursă de poluare. Câteva sute de creaturi subacvatice, 
îmbrăcate corespunzător în echipamentul lor de protecție, au lucrat 
împreună pentru a înfășura resturile în plasă. Câteva zile mai târziu, 
toată otrava fusese absorbită și apele își recăpătaseră transparența și 
aroma delicată de iod.

Odată îndeplinită misiunea ei, Alexandra și-a dat seama că supușii ei 
erau capabili de a ști ce este bine pentru ei. După ce au fost curățate 
mările de poluare, a venit timpul să fie înlăturate și ultimele vestigii 
ale puterii. Acesta este motivul pentru care Alexandra a decis să 
propună un referendum pentru abolirea monarhiei. Oamenii au votat 
pentru stabilirea unei democrații participative. Încrederea lor în 
Alexandra a crescut cu atât mai mult când a fost aleasă ca președinte 
al noului guvern și rămâne până în prezent cea mai inspirată sirenă din 
toate timpurile.

De atunci, deviza Lumii Oceanului a fost: „Fericirea unui popor nu 
stă nici în bogățiile sale, nici în supunerea sa, ci în întrajutorare, 
angajament civic și pace a sufletelor”.
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NESTOR SI BRUTA

 

Cu mult timp în urmă, a trăit o femeie pe nume Sara. Era 
săracă și locuia într-o casă mică cu cei trei fii. O chema 
Sara. Cei doi fii mai mici arătau foarte bine și erau 

înnebuniți după cai. Celui mare, lui Nestor, îi plăcea să-și ajute mama 
la treburile casnice și să citească cărți. În fiecare zi, făcea focul, gătea, 
îngrijea grădina și repara lucrurile atunci când se stricau. Nestor nu 
era la fel de frumos ca frații săi, dar era foarte inteligent, înțelept și 
generos. Avea părul castaniu și ochii căprui și purta ochelari.

Într-o zi, mama a primit niște vești bune. Moștenise o sumă mare de 
bani de la o verișoară îndepărtată. Dintr-o dată, Sara a devenit foarte 
bogată.

- Fiii mei! a spus fericita mamă, o să plec să revendic moștenirea. 
Spuneți-mi ce cadouri frumoase să vă aduc când mă voi întoarce.

- Vrem cei mai buni cai din regat! au spus fiii.

- Dar tu, Nestor?

- Tot ce vreau, mamă, este o carte.

Câteva zile mai târziu, Sarah era în drum spre casă când și-a dat 
seama că uitase să-i cumpere lui Nestor o carte. S-a oprit să se 
gândească la o soluție și apoi și-a dat seama că se afla într-o 
frumoasă pajiște plină de flori colorate și fluturi și de păsări care 
cântau dumnezeiește. Fermecată de frumusețea pajiștii, nu și-a dat 
seama că se întunecase și deja era obosită și flămândă. Atunci a 
observat o cărare care ducea la un castel mare. 
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Poate că era un loc unde putea rămâne noaptea, își spuse în sinea ei. 
Când Sara s-a apropiat, a văzut că era un castel pe jumătate distrus. I 
s-a părut foarte ciudat că ușa din față era deschisă …

Caii erau neliniștiți, deoarece simțeau că ceva straniu urma să se 
întâmple. Au tras atât de tare de căpăstru, încât Sara nu a avut de 
ales decât să le dea drumul. Au fugit, lăsând-o pe femeie singură.

Văduva păși în interiorul castelului în ruină, unde era atrasă de o mică 
lumină pâlpâitoare la capătul unui coridor lung. A intrat în camera 
de unde venea lumina și în fața unei lumânări pe o masă, a găsit un 
pahar de lapte și puțină pâine. A așteptat o vreme, dar nefiind nimeni 
înăuntru și fiindu-i foame a mâncat și apoi a intrat într-o altă cameră 
unde a adormit pe un scaun.

 46



 47



A doua zi, Sarah tot nu a găsit pe nimeni, 
dar a văzut pe masă o mare carte 
prăfuită. Arăta ca o veche carte de vrăji. 
Și-a amintit de dorința lui Nestor. A luat-o, 
crezând că nimeni nu ar avea nevoie de 
o carte atât de veche și prăfuită și s-a 
îndreptat spre ieșire.

De nicăieri, o voce de dincolo de mormânt 
glăsui:

 -Te-am lăsat să stai la mine acasă 
și, în loc să-mi fii recunoscătoare, îmi 
furi cel mai de preț lucru din lume! 
Cum îndrăznești? De acum înainte ești 
prizoniera mea!
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Văduva rămase stană de piatră. După ce îi mai trecu frica, își dădu 
seama cu tristețe că s-ar putea să nu-și mai vadă niciodată fiii.

Între timp, Nestor a realizat că i se întâmplase ceva rău mamei sale 
și le-a spus fraților că trebuie să meargă după ea, dar ei erau prea 
leneși și nepăsători pentru a face acest lucru. Așadar, a plecat singur 
începând călătoria vieții sale.

Mai întâi, își căută mama în toată regiunea. Într-un sat îndepărtat, a 
găsit câțiva săteni care văzuseră în urmă cu câteva zile o femeie a 
cărei descriere se potrivea cu mama lui. I-au arătat urme proaspete 
de cal și Nestor a început să le urmeze. După ce i-a urmărit o vreme, 
Nestor a văzut un râu și a decis să bea puțină apă. Lângă râu era o 
grămadă mare de frunze roșii, portocalii, galbene și Nestor a decis să-
și odihnească picioarele pentru o clipă.

În timp ce încerca să se așeze, Nestor își simți corpul scufundându-se 
în ceea ce era, de fapt, o groapă adâncă, acoperită de frunze, dar era 
prea târziu. Alunecă în hău și se opri încet pe un fel de plasă; încercă 
să se uite în jur, dar era întuneric beznă. Inima lui Nestor bătea cu 
putere. Simțea, de asemenea o prezență străină.

Străinul a aprins o torță. Nestor nu putea distinge nicio trăsătură, 
deoarece ființa își acoperise fața și corpul cu o țesătură lungă, plină 
de găuri. Nu i se vedeau decât ochii.

- Hei,tu de acolo, mă poți ajuta să ies din această plasă, te rog? 
întrebă Nestor.

- Și de ce aș face asta? râse necunoscutul. Dacă vrei să ieși din ea, 
trebuie să-mi rezolvi o ghicitoare. 

Nestor a rămas uimit.

- Sunt în căutarea mamei mele, ai putea să-mi dai drumul, te rog! îă 
spuse Nestor, disperat.

- Dacă-mi răspunzi corect la ghicitoare, te voi ajuta!.

Umbra misterioasă avea vocea unei domnișoare, dar Nestor îi simțea 
răutatea - poate nici măcar nu era ființă umană!

- Presupun că nu am altă alegere , a oftat Nestor, resemnat.

- Când sunt tânără sunt înaltă, când sunt bătrână sunt scundă. 
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Chiar dacă strălucesc cât sunt în viață, o respirație mă poate să 
dispar. Ce sunt? a spus fata.

„Hm, ar putea fi o flacără?” Nestor mormăi în sinea lui după câteva 
secunde.

- Ştiu! Este o lumânare! exclamă Nestor în cele din urmă, cu un aer 
triumfător.

- O nu, este corect, a recunoscut fără tragere de inimă creatura 
fantomatică. Ea l-a eliberat pe Nestor din plasa în care era înfășurat, 
așa cum promisese.

- Urmează-mă!, a spus ea în timp ce se îndrepta spre o scară 
întunecată.

Nestor a ezitat o clipă, dar a fugit după ea.

După ce au mers o vreme, au ajuns în temnițele unui castel.

Acolo, Nestor și-a văzut mama stând după gratii. Nestor se întoarse. 
Creatura își scosese voalul. Nestor și-a suprimat un țipăt înfricoșător 
în fața acestei viziuni a groazei. Se uita fix la el cu un rânjet pe fața 
ei diformă. Apoi și-a dat seama că ea era fiara, care o capturase pe 
mama sa.

- Elibereaz-o pe mama! strigă Nestor.

- Am o singură condiție, a spus Fiara cu o expresie răutăcioasă pe față. 
Nestor mi-ai răspuns corect la ghicitoare, așa că voi elibera pe oricare 
dintre voi. Dar întrebarea este: care dintre voi pleacă acasă și care 
rămâne cu mine? a spus cu răutate Fiara.

Nestor s-a uitat la mama sa și a spus: „Mamă, ceilalți doi fii ai tăi 
au nevoie de tine... Și sunt tânăr și puternic, pot să rămân”. Înainte 
ca Sara să poată protesta, Bestia a deschis celula în care a fusese 
închisă, l-a luat pe Nestor de mână și a început să-l târască pe 
coridorul întunecat, în timp ce acesta privea în urmă la mama care 
plângea în dreptul ușii larg deschise. După ce Bestia a deschis o ușa, 
Nestor intră într-o cameră uriașă, de cel puțin trei ori mai mare decât 
a casei sale, cu un pat primitor în mijloc și chiar cu un mic balcon 
afară. Nestor s-a simțit ușurat că aceste condiții de detenție nu erau 
atât de rele pe cât credea el, însă nu s-a putut abține să nu se simtă 
dezamăgit că nu era o nicio carte în cameră.
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- Acum o să locuiești aici, spuse Bestia, trântind ușa. Nestor a auzit 
Bestia încuind ușa. Epuizat, s-a întins pe pat și a adormit imediat.

A doua zi dimineață, Nestor s-a ridicat și s-a îndreptat spre balcon. 
Auzi ușa deschizându-se și Bestia păși înăuntru.

- Vreau să faci curățenie în tot castelul începând de sus în jos, dar îți 
interzic strict să intri în dormitorul meu! a poruncit Bestia, aruncându-i 
la picioare o mătură, o găleată și un mop.

Nestor s-a supus și a intrat pe hol. Începu să lustruiască ramele 
picturilor de pe perete și, câteva ore mai târziu, se afla în fața 
camerei Bestiei. Nestor și-a amintit ce spusese Bestia despre camera 
ei, dar curiozitatea lui a fost mult mai mare și a decis să arunce o 
privire înăuntru. 
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Camera era întunecată, aglomerată și părea să nu fi fost curățată de 
ani de zile.

- Poate că Bestia se va purta cu mine mai frumos dacă îi curăț 
camera, spuse Nestor cu voce tare. Nestor a început să șteargă 
geamurile. Murdăria a dispărut și lumina a intrat în cameră. Ceva a 
sclipit și i-a atras atenția lui Nestor. Pe masa de lângă pat se afla o 
carte mare, acoperită cu piele, ale cărei margini aurii străluceau în 
lumina soarelui odată ce o ștersese praf.

Nestor iubea atât de mult cărțile, încât nu a putut rezista tentației. 
A aruncat o privire înapoi pentru a fi sigur că Bestia nu este acolo 
și a deschis cartea cu atenție. Își imaginase o poveste de aventură 
sau o carte plină de formule magice, dar nu și-ar fi putut da seama 
ce conține de fapt cartea. Cartea înregistrase toate evenimentele 
castelului, chiar și cele mai mici evenimente și mișcări ale Bestiei.

Ultima propoziție a cărții a fost: „Bestia intră în dormitorul ei”. Nestor 
încremeni.

- Ți-am spus foarte clar că în această cameră îți este interzis să intri! 
Ieși din camera mea, și nu mai scotoci prin ea! a țipat Bestia, revoltată. 
Nestor a ieșit în grabă din cameră.

- Poate că nu este atât de rea până la urmă... poate există chiar și o 
oarecare bunătate în spatele acestei cruzimi , gândi Nestor, câteva ore 
mai târziu, dându-și seama că așa-numita Bestie nu mai făcuse nimic 
pentru a-l alunga, chiar dacă el încălcase cu nerușinare singura regulă 
pe care i-o impusese. Așa că, Nestor a decis să facă tot posibilul 
pentru a compensa și a lăsat o scrisoare de scuze la ușa ei.

Deși nu i-a răspuns înapoi, Bestia i-a oferit lui Nestor mai multă 
libertate în următoarele săptămâni. A devenit mai încrezătoare și 
a început să arate o latură mai luminoasă a personalității sale. Nu 
numai că era capabilă să fie simpatică, dar era și foarte inteligentă și 
avea cel mai bun simț al umorului. Treptat, Nestor a început să simtă 
simpatie pentru ea... și chiar o oarecare afecțiune.

Într-o zi, în timp ce luau cina, Nestor a îndrăznit în cele din urmă să 
întrebe Bestia despre cartea pe care o văzuse în dormitorul ei cu 
săptămâni în urmă.
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- M-am întrebat, a început Nestor, știu că nu ar fi trebuit să scotocesc 
lucrurile tale și îmi cer scuze din nou pentru asta... Dar poate lucrurile 
ar fi mai ușoare pentru amândoi dacă aș putea să te înțeleg mai bine... 
îmi explici ce este cu cartea din camera ta și de ce o păzești atât de 
atent? a întrebat Nestor.

Bestia oftă și se uită la Nestor.

- Știam că va veni acest moment, a recunoscut ea cu o durere în voce.

- Ei bine... Am fost o prințesă veselă și strălucitoare și am trăit într-un 
imens palat alături de familia mea și de nenumărați servitori. 

Într-o zi, unul dintre curtenii tatălui meu a încercat să mă seducă. În 
timp ce l-am respins, i-a cerut tatălui meu mâna. Am refuzat, pentru 
că nu-l iubeam... Apoi, pentru a mă pedepsi, acest bărbat, care era de 
fapt un vrăjitor, m-a vrăjit... m-a transformat în fiara monstruoasă 
care sunt de atunci. 
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Mi-a spus că, de vreme ce-i refuzasem dragostea, meritam să sufăr 
ca el... ca să înțeleg ceea ce înseamnă să fi respins. Și avea dreptate. 
Aproape toată curtea a părăsit palatul în câteva zile. Chiar și părinții 
mei au plecat, rușinați de a avea o fiică așa de urâtă ca mine. Prietenii 
mei cei mai apropiați au rămas alături de mine la început, dar... eram 
atât de convinsă că mă vor abandona, mai devreme sau mai târziu, 
încât am preferat să devin o fiară pentru a-i speria. A fost mai puțin 
dureros decât să fiu abandonat de ei... Omul acesta rău mi-a lăsat 
o carte care să înregistreze toate evenimentele castelului, inclusiv 
faptele mele bune și rele. Mi-a spus că ar trebui să găsesc dragostea 
adevărată înainte ca paginile cărții să se termine, sau voi rămâne o 
fiară pentru totdeauna.
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Nestor asculta cu atenție în tăcere, îndurerat. El a fost revoltat de 
cruzimea acestui vrăjitor. A înțeles că adevărata fiară era vrăjitorul, 
care fusese foarte rău, nu tânăra care stătea în fața lui, indiferent 
de aspectul ei fizic. Simțea empatie pentru ea. Cine nu ar deveni 
neîncrezător și chiar amărât după ce a suferit o astfel de nedreptate?

Tânăra a vorbit din nou:

- Nu mai am mult timp, cartea este pe cale să se încheie... în acest 
ritm, în aproximativ trei zile, se va termina... Voi rămâne pentru 
totdeauna această creatură hidoasă, pe care nimeni nu o va putea 
iubi...

- Nu dispera... poate exista o soluție... poate am putea adăuga mai 
multe pagini în carte pentru a vă oferi mai mult timp?

- Într-adevăr? Ai face asta pentru mine?

- Desigur, după tot ce ți s-a întâmplat, meriți să fi ascultată și 
susținută... aș putea încerca să obțin mai multe pagini în carte. Aș 
putea să mă duc să le cercetez acasă , a sugerat Nestor.

- Mulțumesc, dar trebuie să mergi repede. Dacă nu te întorci în timp, 
voi fi condamnat pentru totdeauna , a avertizat Bestia.

- Nu te voi dezamăgi! strigă Nestor în timp ce alerga deja spre ușile 
castelului. Deodată se opri, se întoarse și o privi.

- Hm .. Care este numele tău? Ai un nume, nu-i așa? el a întrebat.

- Ei bine, înainte de... știi, înainte de ce mi-a făcut omul acesta, toată 
lumea îmi spunea Victoria, a spus ea emoționată.

- Mă voi întoarce cât de repede pot, Victoria!

După ce a ieșit, Nestor a luat unul dintre caii Victoriei și a început 
să călărească acasă în galop. Acolo ar găsi cu siguranță cărți, avea 
multe, pentru a adăuga pagini la cartea magică. 

Înainte să plece, Victoria îi dăduse niște ochelari magici. Datorită 
acestora, el putea vedea ce se întâmplă în turn și va ști când să se 
întoarcă. Nestor i-a promis că se va întoarce cât mai curând posibil, cu 
o soluție care să o ajute.

Când a ajuns la el acasă, i-a găsit pe frații săi ocupați să se 
pregătească pentru nunțile lor. 
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Au fost foarte fericiți de revenirea lui Nestor și i-au admirat calul. 
Mama sa, care era foarte îngrijorată, a izbucnit în lacrimi: iubitul ei fiu 
se întorsese, acum era departe de acel monstru dezgustător. În plus, 
s-a întors la timp pentru nunțile celor doi frați ai săi și chiar putea 
ajuta la pregătiri.

Dimineața, când Nestor s-a trezit, și-a pus imediat ochelarii pe care îi 
dăduse Bestia și a văzut-o într-o stare foarte proastă. Zăcând lângă 
cartea magică, abia mai respira. În cele din urmă, timpul ei era mult 
mai scurt decât se aștepta. Nestor a trebuit să acționeze rapid.

S-a dus repede la el în cameră și a luat câte cărți a putut să-și încapă 
în genți. A luat cu el cartea sa preferată, o ediție foarte rară din 
Odiseea lui Homer pe care încercase din greu să o găsească și pentru 
care își cheltuise o mare parte din economii. A fugit să-și ia rămas bun 
de la mama sa:

- Dar ea este o fiară! De ce te-ai întoarce în acest loc îngrozitor?! l-a 
întrebat, nedumerită și panicată.
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- Nu, mamă, nu este o fiară, este o tânără care a fost tratată nedrept. 
Din cauza unei persoane rele, viața ei s-a schimbat dramatic și a 
încercat singură să-și înfrunte noua realitate. Dar are o inimă bună și 
trebuie să o ajut , a răspuns Nestor.

Deși nu a înțeles pe deplin, Sara a decis să aibă încredere în fiul 
ei și i-a dat binecuvântarea. Ieșind din casă, totuși, a trebuit să se 
confrunte cu frații săi care se certau în legătură cu cine îi va lua calul. 
Pentru prima dată în viață, Nestor, supărat și înfuriat, i-a despărțit pe 
cei doi și le-a strigat:

- Victoria este în pericol! Nu am timp să mă cert cu voi. Trebuie să 
plec acum! a spus el.

- Dar ea este o fiară urâtă și rea, i-au spus ei. De ce îți pasă?

Nestor i-a privit furios și, când l-au văzut pe fratele lor așa pentru 
prima dată, au fugit, au adus calul și l-au ajutat să pună sacii pe cal și 
să plece deși încă nu înțelegeau ce voia fratele lor să facă.
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De îndată ce Nestor s-a urcat pe cal, a plecat în galop. Pe tot 
parcursul călătoriei și-a pus ochelarii magici din nou pentru a se 
asigura că Victoria era încă în viață. Nu mai rămăsese mult timp...

Când a ajuns în fața castelului, a descălecat și a alergat pe scări 
urcându-le câte două, până când a ajuns în turnul unde stătea 
Victoria. După ce i-a verificat pulsul, s-a repezit la cartea magică cu 
geanta plină de cărți. A aruncat toate cărțile pe podea și a încercat să 
potrivească paginile cu cele ale cărții magice. Niciuna nu s-a potrivit. 
Plin de durere, a apucat ultima carte din grămadă - preferata lui. Și 
în mod miraculos, paginile se potriveau. De îndată ce le-a așezat 
în carte, s-au contopit cu ea și toate cuvintele au dispărut, lăsând 
foile complet goale. Fără să se gândească de două ori, a început să-i 
rupă toate paginile și să le lipească în cartea magică. De asemenea, 
acestea au devenit imediat ca noi.
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Cu toate acestea, a observat repede că paginile erau scrise din nou. 
S-a oprit și a văzut că erau scrise gândurile și sentimentele nefericitei 
femei. Și-a dat seama că îl iubea pentru cine era, la fel cum el o iubea 
pentru cine era cu adevărat. Și apoi cartea a încetat să mai fie scrisă. 
Ultima propoziție a fost: „Vraja magică a fost anulată”

S-a uitat în spate, peste umăr și a văzut-o pe tânăra care devenise din 
nou om și a fugit la ea. A îmbrățișat-o și împreună au început să-și 
facă planuri pentru viitor.

În scurt timp, castelul a revenit la viață. Totul era luminos și se auzeau 
voci vesele de pretutindeni. Rudele lor au venit să sărbătorească 
nunta, iar Victoria a reușit să se împace cu părinții și prietenii ei. 
Oamenii veneau din toată regiunea, fie pentru a lucra acolo, pentru a-și 
expune lucrările de arta sau pentru a participa la celebrele întâlniri 
organizate de-acum de Victoria și Nestor.
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Cea mai mare cameră a castelului a devenit o bibliotecă imensă cu 
multe cărți, nu numai pentru Nestor, ci și pentru oricine din zonă care 
dorea să citească în interiorul bibliotecii sau să împrumute o carte.

În mijlocul acestei biblioteci, în interiorul unei cutii de sticlă, se afla o 
carte foarte veche, despre al cărui conținut numai tânărul cuplu știa. 
Era deschisă la ultima pagină pe care scria: „Și au trăit fericiţi până la 
adânci bătrâneți.”

SFÂRSIT

 64



 65



A fost odată o tânără blondă care locuia cu familia ei regală într-
un regat îndepărtat. Visul ei era să călătorească în lume și să 
sfideze protocolul regal care îi cerea să rămână în regat, să 

poarte rochii în societate, să fie elegantă, rafinată, blândă și docilă. 

Tatăl ei, regele Henry Cat, care venera pisicile pentru înțelepciunea 
lor, desigur, nu era de acord cu acest lucru.

Fata era foarte pasionată de rock și fotbal. Purta blugi și ținute 
moderne ori de câte ori putea.

În palat locuia și unchiul său, fratele tatălui său, care era poreclit 
„Prolixus” pentru că de fiecare dată când vorbea ne plictisea de 
moarte, discursurile sale erau foarte lungi, de prisos și plictisitoare. 
Fiii săi, Ioan și Alex, locuiau și ei în regat. Amândoi erau foarte geloşi 
pe verișoara lor, pentru că ea era mai bună decât ei la toate! Pentru 
că nu le plăcea, i-au dat porecla de „Rockerella” deoarece, după cum 
am spus, îi plăcea rock-ul. Numele ei adevărat era Caroline, dar într-o 
zi a decis să-i surprindă pe verii ei mici și să-și revendice cu mândrie 
porecla de Rockerillon.

Într-o zi, regele Henry Cat s-a îmbolnăvit foarte tare. Era atât de 
bolnav încât doctorul a spus că mai are o lună de trăit. Dar exista o 
soluție: dacă cineva curajos ar putea găsi floarea rară care creștea 
într-un canion abrupt, atunci regele ar putea fi salvat. Această floare, 
„Trandafirul vieții”, avea un miros care îl putea vindeca.

Nimeni în afară de Rockerella nu s-a oferit să ajute. 

ROCKERELLA
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Așadar, fără ezitare, și-a luat motoreta veche, prăfuită, și-a pus 
casca și a plecat după floarea miraculoasă.

Dar unchiul său Prolixus, aflând că Rockerella plecase în căutarea 
florii, și-a trimis imediat fiii, John și Alex, să o aducă înapoi. Au 
reușit să o oprească chiar înainte să treacă prin ultima poartă care 
păzea palatul.

John și Alex au dus-o în fața tatălui lor.

- De ce m-ați oprit? întrebă Rockerella, furioasă. Niciunul dintre voi 
nu a fost suficient de curajos să meargă în căutarea Trandafirului 
Vieții... deci de ce m-ai oprit să o fac?

- Nu te-am putut lăsa să pleci pentru că mama ta este foarte 
îngrijorată. Dacă i-am fi spus că ai plecat într-o aventură, 
imaginează-ți îngrijorarea în plus prin care ar fi trecut! Lasă aceasta 
problema în seama noastră, a răspuns Prolixus cu autoritate.
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Prolixus nu voia ca nimeni să meargă să aducă acel faimos trandafir, 
pentru că, de fapt, voia ca fratele său, regele Henry Cat, să moară: 
lacom de putere, dorea să devină rege.

- Vreau să-mi văd mama, a pledat Rockerella.

- Este cu tatăl tău și nu vrea să fie deranjată. De aceea, este 
responsabilitatea mea să mă ocup de această problemă. Și știi, așa 
e viața, bărbații se descurcă mai bine cu acest gen de lucruri, sunt 
curajoși, puternici, femeile nu sunt decât niște gospodine sensibile și 
plângăcioase. Suntem ambițioși și rezistenți. Știm să luptăm și …

Rockerella încetase să mai asculte acel lung discurs soporific pe care 
îl știa pe de rost și nici nu o mai supăra. Dar ceea ce nu știa, era că 
unchiul ei îi izolase părinții și nimeni nu putea intra în contact cu ei. În 
plus, nimeni în afară de el nu știa unde sunt.

- Ei bine, dragă nepoată, îți ordon să stai în camera din turnului 
castelului pentru a te odihni mai bine până vom găsi o soluție. Nu-ți 
face griji, toate lucrurile tale vor fi aduse acolo.

Zilele treceau și Rockerillon nu primea nici veste de la Prolixus. 
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Ea le-a cerut gardienilor care se ocupau de supravegherea ei să o ducă 
la unchiul său, dar au refuzat. Rockerillon și-a dat seama în cele din 
urmă că, unchiul ei nu va trimite pe nimeni să caute Trandafirul Vieții. 
A înțeles că el aștepta moartea tatălui ei pentru a-i lua locul pe tron. 
Voia să facă ceva, dar se simțea prinsă în cursă și neajutorată. Cum îl 
putea salva dacă nu putea scăpa de acest turn?

Într-o zi însorită, în timp ce Rockerillon stătea pe balcon, a văzut 
o mică buburuză prinsă în pânza unui păianjen, și se lupta să se 
elibereze înainte de a ajunge la ea îngrozitorul păianjen.

Rockerella a scos-o la timp pe frumoasa buburuză din pânza de 
păianjen. Și brusc, buburuza s-a transformat într-o zână. Avea o aură 
foarte luminoasă și purta o rochie din mătase roșie cu pete negre și 
pantofi argintii împodobiți cu pietre prețioase. Rockerella rămase fără 
cuvinte.

- Sunt Zâna Buburuză și știu ce te frământă, dragă Rockerillon! Pentru 
bunătatea și ajutorul pe care mi l-ai dat îți dăruiesc aceste mici aripi 
magice. Dacă ai probleme, poți sufla de trei ori peste ele și voi veni să 
te ajut.Însă, nu le poți folosi pentru a zbura cu ele!

- Mulțumesc, dragă zână, mulțumesc pentru tot! Dacă voi avea nevoie 
de tine, te voi chema! 
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Zâna s-a transformat înapoi în buburuză și a zburat în înaltul cerului.

În noaptea următoare, Rockerella a decis să evadeze din turnul în 
care fusese încuiată pentru a-și putea duce la sfârșit misiunea: găsirea 
Trandafirului Vieții.

Planul ei era să caute floarea în timpul nopții, apoi să se întoarcă în 
turn înainte ca soarele să răsară, astfel încât paznicii să nu bănuiască 
nimic.

A făcut un fel de sfoară din rochiile pe care oricum nu le mai purta, 
și-a luat casca și a coborât pe frânghia improvizată. Ajunsă pe pământ, 
se îndepărtă tăcută de palat, apoi suflă de trei ori peste una dintre 
aripile pe care i le dăduse zâna.

- Cum te pot ajuta, dragă Rockerella? a întrebat zâna care tocmai 
apăruse.

Rockerella a explicat care este planul ei și zâna a răspuns:

- Uite, ca să poți călători mai repede, îți transform vechia motoretă 
într-o motocicletă drăguță cu un motor puternic și o pereche mare de 
aripi. În plus niște ochelari magici la cască, astfel încât să poți vedea 
la distanță mare. Îți voi da și o pereche de mănuși. 

Zâna a transformat, de asemenea, geaca Rockerellei într-o jachetă din 
piele neagră și i-a transformat pantofii într-o pereche de cizme roșii. 
Întreaga ținută de motociclist, se potrivea perfect cu pantalonii pe 
care îi purta în acea zi.

- Oh, și ține minte, a adăugat zâna, aripile motocicletei tale vor 
dispărea la răsăritul soarelui. Deci, nu pierde timpul! Grăbește-te!

Motocicleta o aștepta. 
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Rockerella o cercetă încântată și în timp ce se urca în șa, văzu aripile 
ieșind și se înălță în cer. 

Se îndreptă spre nord.

Cu ajutorul ochelarilor a văzut afișe la marginea unui oraș dintr-o 
țară îndepărtată. Putea citi „TRANDAFIRUL VIEȚII – VENIȚI CÂT MAI 
MULȚI”. Era menționat, de asemenea, ora și locul evenimentului.

Când a ajuns la locul respectiv, Rockerella și-a dat seama că era un 
concert de muzică rock și că „Trandafirul vieții” era numele trupei. 
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Știa că avea o misiune foarte importantă de îndeplinit, dar totuși, 
nu se putea abține să nu stea: visase să vadă un concert de rock 
de atâția ani! Pentru că era prea cald, Rockerella și-a scos jacheta. 
Încântată de muzică, a stat toată noaptea cântând și dansând. 

S-a împrietenit cu o tânără excentrică care s-a întâmplat să-i 
împărtășească interesele!

Dându-și seama că se apropia miezul nopții, Rockerella s-a îmbrăcat 
cu jacheta de piele și a alergat spre motocicleta zburătoare, 
întorcându-se în camera din turn, chiar la timp. La început, s-a simțit 
profund ușurată că a reușit să scape de vigilența gardienilor, dar 
curând, începu să o cuprindă sentimentul de vinovăție. 

Sigur, se bucurase mult, dar nu reușise să găsească adevăratul 
Trandafir al Vieții, de care avea atâta nevoie tatăl ei.

În noaptea următoare, Rockerella a chemat-o înapoi pe zână și i-a 
dat detalii despre ceea ce se întâmplase. Îi era puțin rușine. Zâna și-a 
dat seama că Rockerella fusese sfâșiată între dorința ei de a-și salva 
tatăl și dorința ei de o oarecare libertate, libertate de care fusese 
lipsită de-a lungul întregii sale vieți. Ea i-a explicat că jacheta ei era 
de fapt magică, capabilă să o protejeze de tot felul de vrăjitorii și că 
muzica o fermecase pentru că o dăduse jos. Rockerella nu îi povesti 
despre tânăra pe care o întâlnise la concert.
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În zori, și-a îmbrăcat costumul de piele și cizmele roșii, a fugit pe 
fereastră folosind aceeași tehnică ca în ziua precedentă, s-a urcat pe 
motocicletă și a plecat, îndreptându-se spre sud.

Într-un alt oraș, a văzut un alt afiș pe care scria: " TRANDAFIRUL 
VIEȚII - CAMPIONAT DE FOTBAL. Câștigătorii vor primi marele premiu - 
Trandafirul vieții.

Rockerillon a ajuns pe stadionul unde avea loc finala campionatului de 
fotbal. Ea a decis să rămână să urmărească jocul. Cât de surprinsă a 
fost să dea peste fata cu care se împrietenise în seara precedentă la 
concert!

Au urmărit finala împreună, Rockerella așteptând să vadă dacă premiul 
pe care echipa câștigătoare îl va primi este într-adevăr Trandafirul 
Vieții. Ce dezamăgire a simțit când și-a dat seama că premiul nu era 
altceva decât un trofeu de aur în formă de trandafir!

Rockerella, supărată, se îndreptă spre ieșire. Noua ei prietenă și-a dat 
seama că nu se simte bine și a întrebat-o:

- De ce ești tristă, Rockerella? Nu ți-a plăcut meciul de fotbal?

- O, ba da, mult! Dar m-am gândit că voi găsi adevăratul Trandafir 
al Vieții aici. Vezi, tatăl meu, regele Henry Cat, are mare nevoie de 
această plantă…

Rockerella i-a spus toată povestea. Mișcată de încrederea pe care i-o 
arătase, tânăra, care se numea Grace, a început să-i spună propria 
poveste. Se întâmpla să fie și ea tot prințesă, dar tatăl ei o renegase 
pentru că nu respecta protocolul regal și pentru că avea ceea ce el 
considera a fi gusturi și atitudini „masculine” și „simple”. În timp ce 
era pe punctul de a-i dezvălui Rockerellei că Trandafirul Vieții crește 
în canionul din regatul tatălui ei, Rockerillon i-a văzut pe John și Alex, 
verii ei. Ca să nu afle că a scăpat din camera în care trebuia să fie, a 
fugit cât a putut de repede pentru a ajunge la motocicletă, fără să-și 
ia măcar rămas bun de la Grace.

Întorcându-se în turn cu câteva minute înainte de miezul nopții, 
a început să plângă. Nu numai că nu reușise să găsească din nou 
Trandafirul Vieții, dar pierduse ocazia de a se împrieteni cu Grace, 
cu care avea atât de multe în comun. Probabil că nu o va mai vedea 
niciodată. 
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Și, de parcă nu ar fi fost de ajuns, și-a pierdut una dintre cizmele roșii 
în timp ce fugea de veri ei.

Dar Grace găsise cizma Rockerellei. 

Și era destul de hotărâtă să o ajute în căutarea ei, chiar dacă asta 
însemna să se confrunte cu tiranicul ei tată.

Cum să o găsească pe Rockerella? Grace avea un leu cu dungi de 
zebră, pe nume Mappie, pe care îl primise în dar când se născuse. 
Avea capacitatea de a localiza pe oricine, oriunde în întreaga lume. Nu 
pierdu nicio secundă și îl strigă, pocnind în același timp de trei ori din 
degete.

- Bună Grace, a spus Mappie, mă bucur să te revăd. Unde ar trebui să 
te duc de data asta?

- Bună micul meu Mappie, mă poți ajuta să o găsesc pe prietena mea, 
Rockerella, fiica regelui Henry Cat?

- Bine, treci pe spate meu, te voi duce acolo!

Împreună, au traversat o pădure, un râu, un munte. În cele din urmă, 
a doua zi dimineață, au ajuns în regatul regelui Henry Cat. Mappie a 
lăsat-o pe Grace în fața palatului și a plecat. Deodată, o buburuză a 
aterizat pe cizma roșie a Rockerellei. Imediat s-a transformat într-o 
zână. I-a spus lui Grace unde să o găsească pe Rockerella.
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Uimită, Grace s-a întrebat cine este această creatură ciudată:

- Dar cine ești și de unde știi că o caut pe Rockerella?

- Sunt o zână. Rockerella m-a salvat, iar tu ai cizma ei. Bănuiesc că 
ești aici pentru ea. Iată o pereche de aripi care îți vor permite să zbori 
spre balconul ei. Camera ei este în turnul castelului.

- Mulțumesc mult, dragă zână!

Și Grace zburând, a aterizat discret în fața ferestrei turnului.

- Oh! Grace! Dar ce faci aici? a exclamat Rockerella, neîncrezătoare, în 
timp ce-o vedea pe noua ei prietenă apărând la fereastra ei.

- Am venit să-ți aduc cizma înapoi și să-ți explic unde este Trandafirul 
Vieții.

- Oh, mulțumesc foarte mult, Grace! Sunt atât de fericită că mi-ai adus 
cizma înapoi, a spus Rockerella, confuză, în timp ce se încălța cu 
cizmele. Dar, ceea ce-mi spui mă surprinde: știi cu adevărat unde este 
această celebră floare?

- Da, este în regatul tatălui meu, Junain.

- Dar un regat este imens! Ai mai multe informații?

- Știu doar că o poți găsi în canionul acestui regat.

 77



Grace și-a îmbrățișat prietena și amândouă au zburat cu motocicleta 
Rockerellei îndreptându-se spre regatul tatălui ei. Călătoria pentru 
a ajunge la regatul Junain a fost lungă, dar, din fericire, motocicleta 
mergea repede și avea aripi. S-au confruntat cu o furtună cumplită, cu 
ploi torențiale. Rockerella aproape că a pierdut controlul vehiculului, 
dar până la urmă a reușit să o stăpânească. Datorită ochelarilor, 
Rockerella a văzut un castel. Au aterizat, au luat-o pe un drum mic 
și-au lăsat motocicleta la marginea unei cărări, în spatele unui tufiș. 
Cu precauție, s-au apropiat de intrarea în regat și s-au ascuns în 
spatele unui stejar imens. Au văzut doi gardieni care stăteau de pază.
Rockerellei i-a venit o idee. A luat un băț în formă de „Y” de care a 
legat elasticele ei de păr. A găsit o piatră mare și i-a explicat planului 
lui Grace, care a înțeles imediat ce voia să facă. Acesta din urmă 
a luat și ea un băț, a legat de el elasticele ei de păr și așa a fost 
construită o a doua praștie. De asemenea, a luat și o piatră mare.

S-au pregătit pentru a trage cu praștiile și au strigat „Bună!” către 
gardieni, care surprinși, s-au îndreptat spre copac, dar nu le-au văzut 
pe cele două fete. Când erau suficient de aproape, fetele au tras 
și i-au doborât la pământ. Rapid, i-au dezbrăcat și s-au îmbrăcat cu 
hainele lor pentru a trece neobservate: să evite întâlnirea cu Junain și 
să fie capturate de gardieni.

Au mers ce au mers și au ajuns la canionul situat chiar în spatele 
castelului. Acolo, au văzut o capcană uriașă formată dintr-o 
gaură uriașă acoperită cu o plantă ciudată pe care Grace, o bună 
cunoscătoare a naturii,îi spusese că era o plantă albă, o iarbă numită 
și Ambrosia Dumosa, ce crește în deșerturi. Prin plasa formată de 
această plantă, se puteau distinge cactuși mici, cu spini așteptau ce 
doar un posterior cărnos pentru a-l înțepa!

Deoarece nu știau locul exact unde crește Trandafirul Vieții pe acest 
vast teritoriu, au decis să se folosească această capcană pentru a-l 
înșela pe Junain și a-l face să creadă că cineva căzuse în capcană. Au 
căutat o piatră mare și au aruncat-o în groapă. Aceasta a declanșat o 
alarmă amuzantă. S-au ascuns repede în spatele unui imens smochin 
indian.

Îngrijorat de alarmă, Junain a ieşit repede din castel și s-a apropiat 
de capcană. S-a uitat în gaură, dar a văzut doar o piatră. S-a întors 
nervos, dar nu a văzut pe nimeni. 
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A vrut să mai verifice încă o dată și s-a aplecat puțin mai mult. Atunci 
fetele au apărut în spatele lui și l-au împins în gaură.

- A, ustură! a țipat Junain.

- Salut tată! Ea este Grace.

- Oh, fiica mea, tu ești tu? Nu te-am recunoscut. Mi-a fost atât de dor 
de tine dragă, a spus el, trăgându-și spinii de pe fund. Dacă ai ști ce 
rău îmi pare că te-am respins. Nu am luat în seama dorințele tale și 
numai după ce ai plecat, am realizat cât de mult greșisem. Ce trebuie 
să fac pentru a mă ierta? spuse pe un ton care nu lăsa nicio îndoială 
cu privire la sinceritatea lui. Bătrânul rege se căia cu adevărat.

- Ei bine, dragă tată, iată ceea ce poți face, a răspuns Grace, mișcată. 

Rockerella și cu mine căutăm 
Trandafirul Vieții pentru a-l 
putea salva pe tatăl ei, regele 
Henry Cat. Este foarte bolnav. 
Știu că această floare crește în 
canionul tău. Ne poți ajuta să îl 
găsim?

- Da, te voi îndruma spre 
Trandafir. Dar ce păcat! Nu îl 
veți putea culege. Conform 
legendei, doar cineva care 
poartă cizmele roșii ale așa-
numitei Zâne Buburuză poate 
culege această floare. În caz 
contrar, cel care atinge tufa de 
trandafiri sau petalele florilor 
sale moare pe loc …

- Ce bine! a exclamat fericită 
Rockerella. Se întâmplă să 
port aceste cizme!

Cu aripile ei, Grace și-a luat 
tatăl și l-a scos din capcană. 
Deși îl durea fundul, le 
îndrumă spre tufa de trandafiri. 
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Rockerella a cules cele mai frumoase flori fără nicio problemă.

Grace i-a mulțumit lui Junain pentru că le-a ajutat. Fetele s-au grăbit 
înapoi la castelul regelui Henry Cat cu motocicleta lui Rockerillon, 
înainte ca trandafirii să înceapă să se ofilească.

Dar cum să găsească locul unde se afla tatăl ei? Grace a chemat-o 
înapoi pe Mappie și i-a cerut să-l găsească pe tatăl Rockerellei. Leul a 
explicat că se afla în temnițele castelului.

Între timp, Grace ceru o audiență la Prolixus, pretinzând că este un 
săpător de aur,iar Rockerella reuși să coboare în temnițe, fără să fie 
prinsă de verii ei, prea ocupați să se distreze în spatele castelului. Și-a 
găsit tatăl întins pe pământ, pe cale să moară. Abia mai respira. Mama 
ei, în genunchi, era aplecată peste el,plângând a ridicat capul și când 
a văzut-o pe Rockerella, a strâns-o în braţe, ușurată că era teafăra și 
nevătămată.

Repede, Rockerella se aplecă și îi dădu tatăl ei să miroasă Trandafirul 
Vieții. Imediat, a revenit la viață. Rockerella le-a spus părinților ei că 
Prolixus o închisese în turnul castelului și că scopul său era să urce pe 
tron. 
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Ea le-a povestit și aventurile prin care a trecut pentru a-i salva . Dar 
nu aveau timp să vorbească, acum trebuiau să ajungă repede la Grace 
și la Prolixus.

În amurg, crezând că vede fantoma fratelui său și neînțelegând cum 
Rockerella și mama ei ar putea fi împreună în fața lui, Prolixus se 
dădu înapoi cu o privire plină de teamă. 
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Înspăimântat și-a chemat fiii și au fugit 
împreună din regat fără să mai privească 
înapoi. Din ziua aceea, nu s-au mai auzit 
nimic de ei.

Mândri de ceea ce realizase fiica lor, 
Henry Cat și soția sa au decis să o 
încoroneze. Era mult mai capabilă să 
conducă acest regat decât ei.

Desigur, Grace și Rockerella au păstrat 
legătura. Între timp, Grace a devenit 
regina Regatului Junain, care fusese, de 
asemenea, uimit de faptele eroice ale 
fiicei sale. Cele două regine au introdus o 
nouă viziune asupra lumii, un nou mod de 
viață, în care fetele puteau călători, iubi 
muzica rock, puteau juca fotbal, puteau 
face propriile alegeri în viață, și puteau 
să se îmbrace așa cum doreau. 

Și ce era mai important o puteau face în 
libertate și fără a fi judecate.
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Elevii din școlile din Franța, România, 
Finlanda şi Grecia vă prezintă 
următoarele povești reinterpretate: 

Alba ca Zăpada, Cenușăreasa, Frumoasa 
şi Bestia şi Frumoasa din Pădurea 
Adormită.

Această rescriere invită să te întrebi 
despre statutul şi locul fetelor şi 
băieților în societățile noastre.
Maro-ca-Lemnul, Rockerella, Nestor și 
Bruta, Alexandra cea Activa nu ezită să 
conteste ideile primite.

Există roluri de gen? Fetele trebuie să fie 
blânde,drăguțe şi fragile şi băieții brutali, 
insensibili şi puternici?

Ce posibilități ni se oferă pentru mai 
multă pace şi dreptate socială?

Iată toata provocarea acestei minunate 
cărţi de poveşti, de citit şi de recitit cu 
copiii.

Acest proiect a fost finanțat cu susținerea 
Comisiei europene. Această publicație nu reflectă 
decât opiniile autorului şi Comisia nu poate fi 
responsabilă pentru folosirea informațiilor care le 
conține cartea.


