


DESCHIS

– Frățiorul tău e frumos foc, a spus Mama-Crocodil. 
E verde ca o omidă și are ochii galbeni ca un gălbenuș.

Carolina Crocodiluța era geloasă. 
– Miroase urât.
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– Își mănâncă tot peștele 
și toate broaștele, a spus 
Mama-Crocodil.

Carolina era foarte geloasă. 
– Nu e deloc amuzant,  
a zis ea.



Mama-Crocodil a spus: 
– Uite ce botic adorabil are!

Carolina era foarte, foarte geloasă.

– Îi curg balele.





– Uite ce piele solzoasă și ce 
gheruțe ascuțite are, a spus 
Mama. 
– Îl ții tot timpul în brațe,  
a spus Carolina.

Dar Mama-Crocodil tocmai  
îi dădea frățiorului  
o pupăceală zdravănă.

Carolina era foarte, foarte, 
foarte geloasă.

Voia o pupăceală zdravănă  
de la Mama-Crocodil.



În ziua următoare,  
Mama-Crocodil a spus: 
– Pălăria asta nouă nu  
este tocmai ce îmi doresc.  
O să mă duc la Magazinul  
de Pălării și o s-o schimb  
cu una potrivită.

– Să fii fetiță cuminte, 
Carolina, și să ai grijă 
de frățiorul tău, a spus 
Mama. 
Mă întorc repede.



REDUCERI

Carolina s-a pus pe așteptat, iar frățiorului  
tot îi curgeau balele.

LiBraRie



 BROAŞTE

Apoi Carolina a văzut că se aflau în fața Magazinului 
de bebeluși, așa că l-a dus înăuntru.
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– Acest frățior nu este ce-mi
doresc, a spus ea. Miroase urât
și îi curg balele, nu e amuzant
şi mami îl ţine tot timpul în
braţe. Vreau să îl schimb cu
alt bebeluş.



– Desigur, a spus vânzătorul.
Ce zici de un mic panda? E așa de
moale și drăgălaș.

– Ei bine, mamei chiar îi plac ochii
galbeni, a spus Carolina.

– Nu vrei să faci o probă, ca să vezi
cum e?




