LICURICII

Elevii clasei a III-a C, iubitori de carte şi
pasionaţi de citit, au pus bazele unui club de
lectură, aflat în al doilea an de desfăşurare. Şi au
dat un nume clubului lor, „Licuricii”. Iar licuricii
aceaştia merg în fiecare săptămână la bibliotecă,
marţea şi joia, după orele de curs şi se încarcă cu
lumina cărţilor pe care le citesc cu atâta drag.
Doamna bibliotecară le-a amenajat un loc de
citit „Canapeaua cititorilor”,
o bancă de lemn
acoperită cu pernuţe, iar ei sunt atât de încântaţi de
acest privilegiu, încât împărtăşesc o mare bucurie în
acele ore de lectură pe care le petrec în lumea
cărţilor.E minunat sentimentul acesta de a descoperi
personaje diverse în paginile răsfoite, de a împărtăşi
experienţele eroilor din cărţile citite, şi mai minunat
este momentul de povestire a capitolelor îndrăgite şi
de exprimare a propriilor păreri.

Datorită numărului impresionant, pe
alocuri, de cărţi citite, s-a născut în copii dorinţa de
a-şi croi proprile poveşti şi de a le aduce în faţa
colegilor pentru a le prezenta. Iar colegii lor îi
ascultă cu atenţie şi aşteaptă de fiecare dată
continuarea, pentru că unii dintre ei au devenit
personaje în poveştile micilor scriitori. Frumos este că
aceşti copii cu valenţe creative îşi construiesc şi
partea grafică a poveştilor lor, şi sunt cu atât mai
apreciaţi de colegii lor.
Pentru a aduce un plus de valoare acestui Club de
lectură „Licuricii”, vom publica pe rând, creaţiile
licuricilor scriitori.

Prof. Mariana Oşlobanu

De Dochia Rareș

Era o zi obişnuită pentru Robin. Dar deodată, văzu elicopterul
lui Maxweld şi îi spuse lui Andrei, prietenul său:
• Oare Maxweld a scăpat de la închisoare?
• Cred ca a reuşit să scape de la închisoare.
• Hai să ne urcăm în elicopter şi să-l urmărim.
•
Cei doi prieteni au urcat în elicopter şi au pornit în urmărirea
lui Maxweld. L-au urmărit ore bune până când, Maxweld a aterizat
lângă un depozit de muniţie situat pe o insulă din apropierea Ţării
Albastre. Cum a coborât din elicopter, Maxweld s-a dus la
depozitul situat în estul insulei pe care el o numea „Insula prafului
de puşcă”. Acolo, îşi ţinea pistoalele, puştile, săbiile, praful de
puşcă. Avea chiar şi un aeroport plin cu avioane şi elicoptere de
ultimă generaţie.
• Ajuns la depozit el îşi chemă toţi soldaţii.
• Afară se însera încet.
• Mâine dimineaţă, la ora 6, vom porni să jefuim „Casa de smarald”,
unde se află cele mai mari bogăţii ale lumii.
• Dar şefu’ noi deja suntem bogaţi!
• Ştiu asta, dar eu vreau să pun mâna pe „Distrugătorul de hoţi”,
aparatul lui Robin şi apoi nu ma va opri nimeni să distrug lumea .
• Dar de ce nu putem porni chiar acum?
• Pentru că....

• Ce vreţi de la mine?
• Ai comis o mulţime de jafuri şi trebuie să mergi la închisoare.
• Şi dacă nu vreau?
• Ăăă... prindeţi-l!
Maxweld a fugit spre camion, a intrat înăuntru şi a zis:
• Nu mă veţi prinde niciodată!
Robin, Andrei şi poliţiştii au pornit în urmărirea lui Maxweld.
• M-am săturat de atâtea evadări şi urmăriri ale lui Maxweld. Trebuie să-i punem capăt, spuse
Robin.
• Ştiu! Ce ar fi dacă i-am întinde o capcană lui Maxweld?
• E o idee foarte bună! Ce fel de capcană?
• Mă gândeam să îl lăsăm pe Maxweld să intre în „Casa de Smarald” şi când va intra îl vom prinde.
Zis şi făcut.
Se făcu ora 7.30. Maxweld era în faţa muzeului. Intră înăuntru şi spuse:
• Toată lumea la pământ! Acesta este un jaf! spuse Maxweld.
• Nu cred, Maxweld! spuse Robin, ieşind dintr-un dulap.
• Dar cum e posibil? spuse Maxweld în timp ce scotea pistolul.
• Uite aşa! râse Andrei.
• Iar Maxweld spuse:
• O, da?!?! Cum rămâne cu soldaţii mei?
• Ne-am ocupat noi de asta!!! I-am arestat pe toţi
Şi aşa, Maxweld a fost arestat şi dus la cea mai sigură închisoare din Ţara Albastră.

de Petrov Iustin
Capitolul 1

INVENȚIA
Au fost odată doi băieți,Silviu și Marius. Silviu era un inventator espert. Marius era
un foarte bun sportiv. Amândoi aveau 10 ani. Erau cei mai buni prieteni. Silviu încearcă
de trei ani să construiască mașina timpului. Într-o zi a reușit. Mașina timpului!
-Hei,Marius!
-Ce este?
-Vino să vezi ce am construit, spuse încântat Silviu.
-Vin! Ce este asta?
-Aceasta este mașina timpului!
-La acest lucru ai lucrat trei ani?
-Da!
-Wow!În ce an mergem?întrebă Marius.
-Peste 100 de ani! Dar mai întâi să facem un test.
-Cum facem acest test?
În clipa aceea, Silviu scoase o telecomandă conectată la o mașină cu cameră video.
-Să începem!spuse entuziasmat Silviu.
Atunci Silviu pornise calculatorul și trimise mașina în portal. Pe ecran au apărut un
robot uriaș și o mașină zburătoare.
În momentul acela, Sivliu și Marius au intrat în portal. Simțiră ceva ciudat, ca o
gelatină. Cei doi băieți au rămas uimiți. Le era foarte frică de acel robot care se îndrepta
spre ei. Atunci au fugit spre portal cât au putut de repede. Cînd s-au întors în prezent, s-au
hotărât să călătorească doar peste un singur an în viitor.

Capitolul 2

SUPER-EROUL
Când au ajuns în viitor, au văzut un om care zbura pe cer. Când acesta i-a vazut pe cei doi băieți, a coborît în grabă.
-Cine sunteți? întrebă Super-eroul.
-Eu sunt Silviu iar el e Marius.
-De unde sunteți? se întrebă Super-eroul.
-Noi am venit din trecut.
-Eu mă numesc Super-Darius.Vreți să mă ajutați să prind un infractor care a furat cel mai mare diamant din lume? Îl cheamă Mihai.
-Desigur! Te ajutăm!
Atunci Super-Darius le-a transferat cinci super-puteri:super-viteză,super-mușchi, puterea de a zbura, privire laser și suflu de gheață.
Băieții erau încântați de noile lor puteri. După ce Super-Darius le-a explicat planul, cei trei au pornit în zbor spre ascunzătoarea lui Mihai.
Când au ajuns la ascunzătoarea lui, Super-Darius a spart ușa și s-a grăbit să îl prindă pe Mihai. Mihai a scăpat de Darius, dar cei doi baieți i-au
întins afară o capcană și au reușit să il prindă.
Atunci Super-Darius l-a întrebat pe Mihai unde a ascuns diamantul și Mihai a răspuns:
-Nu vei afla niciodata unde am ascuns diamantul!
-Dacă nu ne spui, te vom duce în temniță !
În timp ce vorbeau, Marius a văzut că după cufărul din cameră ceva strălucea puternic. Când a mers să vadă ce se află acolo, a găsit diamantul
legat strâns în lanțuri de perete. Atunci a folosit privirea laser să distrugă lanțurile. A reușit!
L-au dus pe Mihai în temniță, iar diamantul înapoi în muzeu.
-Mulțumescu pentru ajutor, spuse Super-Darius.
-Cu plăcere, acum trebuie să ne întoarcem în lumea noastră.
-Sper să ne mai vedem!
-Desigur!
Cei doi băieți s-au întors acasă și au trăit fericiți cu puterile dăruite de Super-Darius până la adânci bătrâneți.
Va continua!

