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Annie
PRENUME: Annie

VÂRSTA: 7 ani

DOMICILIU: Frog Creek, 

 Pennsylvania, SUA

CARACTERIZARE: curioasă și 

zburdalnică, nu ratează nicio ocazie de a-și 

atrage fratele în aventuri, fără să-i pese de 

pericole; comunică foarte bine cu animalele.

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

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

Jack și Annie se întorceau de la magazin. 

Rucsacul lui Jack atârna greu. Căra în el un 

borcan mare cu unt de arahide și o pâine.

— O să-ți faci un sendviș cu unt de arahi-

de și gem? întrebă Annie. Sau cu unt de ara-

hide și miere?

— Nu pot să cred! exclamă Jack.

— Ai putea să-mi răspunzi mai politicos, 

bombăni sora lui.EDITURA P
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Dar Jack nu vorbea de sendvișuri. Arătă 

ceva cu degetul și spuse repede:

— Uite!

La capătul străzii începea cărarea care 

ducea în pădure. Și acolo, în umbra copaci-

lor, stătea un animal grațios, cu o pereche de 

coarne spiralate. Semăna cu o căprioară.

— O antilopă! murmură Annie. E un 

semn! Ca iepurele sălbatic, ți-aduci aminte?

— Ai dreptate, Morgan ne așteaptă!

Animalul grațios sări pe cărare.

Jack și Annie nu mai stătură pe gânduri și 

fugiră după animal. Rucsacul greu al lui Jack 

i se lovea de spate, iar alimentele se ciocneau 

unele de altele. Antilopa era foarte rapidă și 

în curând dispăru.EDITURA P
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Când Jack și Annie se opriră, gâfâind, se 

treziră la rădăcina stejarului uriaș.

— O, super! exclamă Annie și arătă spre 

coroana copacului.

Căsuța fermecată era cocoțată printre ra-

muri. Soarele după-amiezii o scălda într-o lu-

mină aurie. Scara de frânghie se legăna ușor, 

parcă invitându-i pe copii să urce.

— Unde o fi Morgan? întrebă îngrijorată 

Annie.

De obicei, zâna se apleca pe fereastră și îi 

întâmpina.

— Sigur e sus. Hai să urcăm! o îndemnă 

Jack pe sora lui.

Urcară pe scară, trecură prin trapă și in-

trară în căsuță.EDITURA P
ARALE
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Era pustie. O rază de soare lumina un 

teanc de cărți. Într-un colț erau două suluri 

de hârtie. Cuprindeau răspunsurile la ghicito-

rile pe care Jack și Annie le dezlegaseră deja.

Jack își dădu jos rucsacul cel greu. Annie 

se uită în jur și întrebă:

— Oare Morgan ne-a lăsat a treia ghici-

toare?

— Pe mine mă căutați? se auzi o voce 

blândă.

Copiii se răsuciră pe călcâie.

— Zână Morgan! strigă fetița.

Morgan apăruse de nicăieri. Era foarte 

frumoasă în rochia ei din alte timpuri.

— Mai vreți să deveniți Maeștri Biblio-

tecari? se interesă ea.

— Da! răspunseră frații în cor.EDITURA P
ARALE
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— Minunat! Veți dezlega a treia ghici-

toare.

Zâna căută în faldurile mantiei, de unde 

scoase un al treilea sul și i-l întinse lui Annie. 

Apoi scoase și o carte și i-o înmână lui Jack. 

Pe copertă era scris: SAVANA AFRICANĂ.

— Africa! exclamă Jack bucuros. Mereu 

mi-am dorit să merg acolo!

Deschise cartea și dădu peste imaginea 

unei savane imense, cu zebre, girafe, bivoli și 

antilope.

— Hei! făcu Annie. O antilopă leită cu cea 

care ne-a condus azi până aici!

— Dar nu văd lei, observă Jack.

— O să întâlniți și lei! spuse Morgan.

— Îhm... Poate că... ăăă... ar trebui să ne 

echipăm pentru această călătorie?EDITURA P
ARALE
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