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Realizarea cărții „Tu ești eroul meu 2021: cum își pot păstra speranța copiii în timpul
pandemiei de COVID-19!”

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo

Introducere
„Tu ești eroul meu 2021: cum își pot păstra speranța copiii în timpul pandemiei de COVID-19!” este o carte scrisă pentru toți copiii
din lume afectați de pandemia de COVID-19. Aceasta vine ca o continuare a cărții de povești „Tu ești eroul meu: cum pot lupta copiii
împotriva COVID-19!”, lansată în 2020. Ambele cărți pot fi citite ca povești de sine stătătoare. Cartea „Tu ești eroul meu 2021: cum își
pot păstra speranța copiii în timpul pandemiei de COVID-19!” ar trebui citită de un părinte, un îngrijitor sau un cadru didactic
împreună cu copilul sau cu un grup restrâns de copii. Nu se recomandă ca această carte să fie citită de copii de unii singuri, fără
ajutorul unui părinte, îngrijitor sau cadru didactic.
Ghidul auxiliar „Acțiuni pentru eroi” facilitează abordarea temelor legate de COVID-19, ajutând copiii să își gestioneze sentimentele și
emoțiile printr-o serie de activități inspirate din aceste cărți. Ghidul auxiliar poate fi consultat aici:
https://interagencystandingcommittee.org/actions-for-heroes
Pentru a citi prima carte din seria „Tu ești eroul meu”, vă rugăm vizitați pagina:
https://interagencystandingcommittee.org/my-hero-is-you

Traduceri
Grupul de referință pentru sănătate mintală și sprijin psihosocial în situații de urgență al IASC (GR SMSP IASC) va coordona traducerea
cărții în arabă, bengaleză, chineză, franceză, rusă, spaniolă și swahili. Vă rugăm contactați Grupul de referință
(mhpss.refgroup@gmail.com) pentru traducerea cărții în alte limbi și formate. Toate traducerile realizate vor fi postate pe site-ul GR
SMSP IASC.
În cazul în care traduceți sau adaptați această publicație, vă rugăm să rețineți că:
• Nu aveți voie să inserați în această carte propriul logo (sau cel al unei agenții finanțatoare).
• În cazul unei adaptări (adică modificări de text sau imagini), nu este permisă folosirea logo-ului IASC. Indiferent de modul în care este utilizată această
publicație, nu este permisă sugerarea faptului că IASC susține o anumită organizație ori anumite produse sau servicii.
• Traducerea sau adaptarea dumneavoastră trebuie să beneficieze de același tip de licență Creative Commons sau de una echivalentă. O sugestie ar fi licența CC
BY-NC-SA 4.0 sau 3.0. Aici găsiți lista cu licențele compatibile: https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/compatible-licenses
• Trebuie să includeți următoarea declarație de declinare a responsabilității, în limba în care se realizează traducerea: „Această traducere / adaptare nu a fost
realizată de Comitetul permanent inter-agenții (IASC). IASC nu răspunde de conținutul sau de acuratețea acestei traduceri. Ediția originală în limba engleză
„Inter-Agency Standing Committee, ‘My Hero is You: How kids can hope with COVID-19!’”, beneficiind de licența CC BY-NC-SA 3.0 IGO, reprezintă versiunea
autentică și irevocabilă.”

Pentru consultarea listei cu toate traducerile realizate și toate formatele în care este disponibilă povestea „Tu ești eroul meu: cum își
pot păstra speranța copiii în timpul pandemiei de COVID-19!”, vă rugăm vizitați pagina:
https://interagencystandingcommittee.org/my-hero-is-you-2021

Fiind o făptură magică, care venea din adâncul
inimii copiilor, Ario auzea întotdeauna copiii
atunci când visau și se jucau, chiar și atunci când
credeau că nu îi aude nimeni.
Trecuse un an de când Ario și prietenii lui
călătoriseră în jurul lumii pentru a le spune
copiilor cum să se protejeze de COVID-19.
Învățaseră nenumărate lucruri și aflaseră noi
moduri de a se juca și de a ține legătura cu
prietenii și familia. Însă unele dintre îngrijorările
lor deveniseră mai puternice, iar unele dintre
temerile lor, mai intense. Virusul de care se
temeau cu toții era într-o continuă schimbare.
Zburând deasupra lumii, Ario auzi sateliții care
recepționau și ei neliniștea, furia și tristețea
copiilor de pretutindeni.
Cum copiii uitaseră că Ario sălășluia în inimile lor,
acesta zăbovea sus pe cer, așteptând să îl cheme
cineva pe pământ.
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Lui Ario îi era foarte dor de prietenii lui, Sara,
Sasha, Salem, Leila și Kim. Îi era dor mai ales de
Sara, care era eroina sa.
Însă de această dată fu chemat de un prieten
blănos pe nume Tigru.
Într-o seară, Ario ateriză – fluturând din aripi – la
fereastra lui Tigru.
– M-ai chemat? întrebă Ario, așezându-se pe
posteriorul său enorm.
– Miaaau! țipă Tigru, cu părul zbârlit în toate
direcțiile. Apoi se apropie cu grijă de Ario și îl
mirosi.
– Ești chiar tu? întrebă el, ridicând privirea spre un
desen de copil, afișat pe perete, ilustrând un Ario
micuț, portocaliu, cu o burtică rotunjoară.

– Așteptai cumva pe altcineva?
zâmbi Ario.
– Nu știu… nu prea întâlnesc lume
nouă în ultimul timp. Mă simt cam
rușinat, spuse Tigru.
– Hai să ne împrietenim atunci,
spuse Ario. Te voi întreba ce îi
întreb pe toți prietenii mei când se
simt rușinați sau triști. De ce ai
nevoie în clipa asta?
– O, nu, zise Tigru, ghemuindu-se.
Am nevoie de ceva mare…
– Mai mare decât o prietenie?
întrebă Ario.
Tigru zâmbi pentru o clipă, dar apoi
se ascunse din nou după coadă.
– Ceva și mai mare, zise cu jumătate
de voce.
– Păi, eu sunt mare! râse Ario. Ai
nevoie de ceva mai mare ca mine?
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– Am nevoie de speranță, spuse Tigru de după
coadă. După COVID-19 și după toate zilele
astea lungi și solitare, am nevoie de speranță
în viitor.
– Păi, nu e deloc ceva mare, zise Ario. Speranța
poate fi foarte mică la început. Însă, dacă nu o
pierzi, poate crește din ce în ce mai mare.
Speranța este peste tot în jurul nostru. Pentru
început, trebuie doar să găsești o fărâmă.
Ario își puse ochelarii și studie cu atenție
desenele de pe pereți, pline de viață și
momente de familie. Apoi se uită la băiețelul
care dormea în patul său.
– Cine le-a desenat? întrebă Ario.
– Tatăl face desene cu băiatul meu, spuse Tigru.
Gătesc mult împreună și citesc povești seara,
mult mai des decât înainte. Tatăl chiar îl ajută să
învețe acasă când nu poate merge la școală.
– Asta îți dă speranță? îl întrebă Ario pe Tigru.
– Uneori da, deoarece este plăcut când sunt
împreună cu toții, zise Tigru. Însă COVID-19 este
tot timpul prin preajmă. Nimeni nu știe când va
dispărea...

– Scuzați-mă, se auzi o voce blândă de dincolo de
fereastră. Ario și Tigru săriră surprinși, apoi se
întoarseră spre fereastră și văzură un copac înflorit
care le făcea semn cu ramurile.
– V-am auzit vorbind și aș vrea să vă spun ce îmi
dă mie speranță, spuse copacul.
Ario îl luă pe Tigru în spinare și coborâră, cu grijă,
pe una dintre crengile copacului pentru a se așeza
sub el. Copacul fu atât de bucuros încât începu să
își fluture florile în aer.
– În fiecare an, înfloresc o singură dată și îmi
dăruiesc florile acestei străzi, spuse copacul. Mult
timp, nu m-a observat nimeni, însă în ultimii ani,
oamenii au venit să mă privească. Mi-au mirosit
florile și mi-au hrănit păsărelele! Mă simt admirat
și iubit.
– Ești iubit, spuse Ario. Când totul se schimbă, tu
rămâi la fel. Îți mulțumim pentru asta.
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– Frunzele mele se schimbă în fiecare an, spuse
copacul. Anotimpurile se schimbă, cerul se
schimbă, iar eu cresc mai mare. Schimbarea
poate fi înspăimântătoare uneori, însă poate
aduce și fructe și flori.
De sus, se auzi un horcăit zgomotos. Își ridicară
privirea și văzură o pasăre neagră strălucitoare
căscând în copac.
– Prietena mea Zoozie mă vizitează în fiecare an,
spuse copacul. Este un graur și a zburat până aici
de departe.
Zoozie era un graur morocănos care încerca să
doarmă. Se înfoie când copacul o scutură ușor.
– Este mult mai multă liniște de când copiii nu
mai merg la școală tot timpul, spuse Zoozie,
căscând. Însă îmi lipsesc râsetele lor din parcul
de joacă. De fiecare dată când zbor din sud spre
nord, văd că oamenii se comportă diferit. Unii
poartă mască, alții, nu. Unii copii merg la școală,
alții nu merg – ca aici.
– Întoarcerea copiilor la școală! exclamă Tigru.
Asta ne-ar da mie și băiatului meu speranță în
viitor. Băiatului meu îi este foarte dor de școală!

– Să mergem să căutăm speranța
pentru viitor? îi întrebă Ario. Am
putea zbura!
– Ei bine, dacă tot sunt trează,
spuse
pasărea,
întinzându-și
aripile. Să mergem!
Ario îl luă în brațe pe Tigru și, cu
Zoozie alături, se avântară
împreună spre cer. Copacul își
flutură crengile ca pentru a le ura
succes în aventura lor.
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– Tigru e un nume neobișnuit pentru o făptură atât de mică, spuse Zoozie în timp ce se înălțau tot mai sus deasupra pământului.
– Tatăl mi-a spus așa anul trecut, spuse Tigru, pentru că mă încolăcesc afectuos în jurul băiatului meu și îi reamintesc să fie curajos ca un
tigru. Însă eu nu mă simt prea curajos. Stăm de mult timp în casă.
– Tigru, este nevoie de mult curaj ca să stai în același loc, spuse Ario. Mai ales când acest lucru este pentru siguranța celorlalți.
Tigru se însenină când auzi asta și se cuibări în blana caldă a lui Ario.

Însă, când ajunseră în nori, se întunecă și se
încețoșă, iar lui Tigru începu să i se facă
foarte frică. Simți că începe să tremure.
– Ce se întâmplă, Tigru? îl întrebă Ario.
– Întunericul mă întristează, spuse Tigru.
Așa a fost când s-a îmbolnăvit bunicul, iar
apoi ne-a părăsit. A fost ca și cum s-ar fi
întunecat de tot și am crezut că nu se va
mai face niciodată lumină.
– Ce te liniștește când te simți astfel?
întrebă Ario.
– O îmbrățișare mare din partea băiatului
meu, spuse Tigru.
– Eu am nevoie doar de somn, zise Zoozie.
Obosesc nespus de tare când sunt tristă.
– Somnul este foarte important … este greu
să te simți plin de speranță în lipsa lui.
– Da, suntem cu toții foarte diferiți, spuse
Ario. Când nu am parte nici de îmbrățișări,
nici de somn, eu respir adânc. Apoi, uneori,
suflu flăcări!
Ario suflă o văpaie de lumină în întuneric,
încălzindu-i pentru o clipă.
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Ario trecu pe sub ei, răsucindu-l pe Tigru în brațele sale.
Ario swept beneath them, spinning Tiger around in his arms.
– Tigru, când îmi întind aripile și dansez cu prietenii mei, mă simt mult mai bine, spuse Zoozie.
“Tiger, when I’m stretching my wings and dancing with my friends I feel much better,” said Zoozie.
Continuară să zboare în tăcere, deoarece uneori cuvintele sunt de prisos și tot ce contează este să fii împreună. Zoozie și Ario
țineauflew
la Tigru,
el știa because
asta.
They
on iniar
silence,
sometimes words are not as good as just being together. Zoozie and Ario cared about Tiger,
and he knew that.

Zburară, parcă preț de zile întregi,
până dădură peste un vârf de
munte prietenos, care se răcorea
printre cei mai pufoși nori albi.
Ario, Tigru și Zoozie aterizară pe
zăpada sa neatinsă, serviră niște
țurțuri proaspeți și ascultară ce
auzise vârful de munte.
– Ei bine, aici sus, aud mai mult
liniștea, spuse el. Însă când bate
vântul tare, îi aud și pe copii când
țin legătura cu prietenii și familiile
lor. Le aud și îngrijorările. De când
a apărut COVID-19, îngrijorările
lor răsună foarte tare. Încerc să
ascult, fiindcă uneori oamenii se
simt mai bine atunci când vorbesc
despre grijile lor.
– Pe tine te îngrijorează ceva?
întrebă Ario.
– Mă îngrijorează faptul că zăpada
mea se topește prea repede,
spuse muntele, privindu-și versanții
cu ochi triști.
– Cum reușești să îți păstrezi
speranța în viitor aici sus, de unul
singur? întrebă Tigru.
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– Încerc să nu mă îngrijorez pentru
viitor,
spuse
muntele.
Sunt
recunoscător pentru fiecare pasăre,
fiecare fulg de nea și fiecare prieten
care mă vizitează în fiecare zi și, când
nu sunt ei aici, îi desenez pe zăpadă,
ca niște amintiri de nea.
– Asta face și băiatul meu! râse Tigru,
jucându-se în omăt și desenând un
mic Ario de zăpadă.
– Stai puțin… cine este aici? întrebă
Ario, uitându-se la desenele din
omăt. Într-un desen, se vedea o fetiță
cu părul negru împletit în codițe
frumoase. Este cumva...?
– Sara? spuse muntele.
– Dar cum a ajuns aici? întrebă Ario.
Era uimit și, dintr-odată, i se făcu
foarte dor de prietena lui.
– A venit cu prietena ei Sasha, urcând
panta pe o lamă, cu măști pe față. Au
venit din direcția aceea, spuse
muntele,
indicând
cu
ajutorul
omătului spre o pantă abruptă din
apropiere.

– Știu exact unde putem găsi speranța în viitor, spuse
Ario, sărind în picioare cu atâta repeziciune încât se
cutremură muntele sub ei!
– La revedere, dragă munte! strigă el, apucându-l pe
Tigru într-un braț și pe Zoozie, în celălalt. Alunecă pe
burtă, gonind pe munte în jos. Omătul se împrăștie
pretutindeni până dispăru de tot în timp ce el se înălța
spre aerul mai cald.
Ario știa exact în ce direcție zbura și, imediat ce văzu
casa, ateriză în forță, așezându-i pe Zoozie și pe Tigru
ușor pe pământ.
Sara ieși la ușă, cu un zâmbet la fel de larg ca
oceanele peste care zburaseră Ario și prietenii săi.
Îl întrebă pe Ario dacă îl poate îmbrățișa, la care
acesta îi răspunse deschizându-și larg brațele.
Ario râse fericit.
Cum se îmbrățișau pentru prima dată după multă
vreme, cei doi prieteni rămaseră îndelung unul în
brațele celuilalt. Nu se văzuseră de foarte mult timp.
– Mi-a fost atât de dor să te îmbrățișez, șopti Sara.
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Mama Sarei ieși afară, împingând-o pe
Sasha în scaunul cu rotile.
– Mamă! strigă Sara. Uite cine s-a
întors!
– Tu trebuie să fii Ario, spuse mama
Sarei, zâmbind.
– Iar tu trebuie să fii cel mai bun om de
știință din lume, zise Ario. Mama Sarei
râse.
– Uneori, spuse ea.
– Dar acum pot petrece mai mult timp
cu micuța mea eroină.
– Ca tatăl băiatului meu! spuse Tigru.
Petrece mai mult timp acasă acum. Însă
uneori se enervează sau pare trist…
– Mi se întâmplă și mie, spuse mama
Sarei. Mai ales când am multă treabă.
Traversăm cu toții o perioadă foarte
dificilă. Trebuie să avem grijă de noi și
să ne spunem unii altora că ne pasă
unii de alții și că ne iubim.
– Aceștia sunt prietenii mei, Tigru și
Zoozie, zise Ario, înainte de a-și
deschide aripile pentru a-i da lui Sasha
o îmbrățișare imensă.

– Încercăm să găsim speranța în viitor, le spuse Tigru
tuturor.
– Speranța este importantă, zise Sara. Ario și prietenii
mei mi-au dat speranță în timpul aventurilor noastre
de anul trecut! Le-am spus tuturor că trebuie să ne
protejăm spălându-ne pe mâini, stând la cel puțin un
metru distanță unii de alții și purtând mască. Iar mama
mea a contribuit la realizarea vaccinului!
– Și Sara face lucruri importante, spuse mama ei,
dându-i un pupic. Crearea unui vaccin este
importantă, dar este la fel de important și să ne
asigurăm că nimeni nu se simte singur.
– Ești într-adevăr cel mai bun om de știință din lume?
o întrebă Tigru.
– Niciun om de știință nu este cel mai bun, zâmbi
mama Sarei. Lucrăm împreună, iar asta îi face pe
oameni să se simtă din nou mai bine. Persoana care
ambalează vaccinul sau îl transportă la un spital sau îl
administrează cuiva este la fel de importantă. Suntem
ca niște pietricele care formează cei mai puternici
munți.
– Doar că... spuse Tigru, rușinându-se dintr-odată. În
calitate de cel mai bun om de știință din lume, cum
găsești speranța în viitor?
– E ușor, spuse mama Sarei, zâmbind: mă uit pur și
simplu la Sara.
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Sara se uită la Ario.
– Mi-ai spus că vii din adâncul inimii
mele, Ario, zise Sara. Când ai plecat, a
mai apărut ceva din adâncul inimii mele.
Când am început să le povestesc
oamenilor despre călătoria noastră de
anul trecut, toată lumea a vrut să
vorbească cu mine despre asta, în atât
de multe limbi și în atât de multe
moduri.
– Ce vrei să spui? întrebă Ario.
– Lasă-mă să-ți arăt! spuse Sara.
Îl luă pe Ario de mână și îl conduse în
casă, unde se afla un mic calculator ce
scotea sunete. Pe ecran, erau fețele
multor copii. Ario îi știa pe unii dintre ei.
– Suntem Echipa Ario, spuse Sara,
mândră. Prietenii noștri sunt în inimile
noastre, online sau chiar în scrisori!
Vorbim oamenilor de pretutindeni
despre cum putem rămâne în siguranță
și conectați în același timp. Unii oameni
cred că nu toată lumea ia COVID-19.
Însă oricine îl poate lua, nu-i așa, Ario?
– Așa este, spuse Ario, trist. Nu contează
culoarea pielii sau unde locuiești.

– Ori dacă mergi singur sau în scaun cu rotile, spuse
Sasha, intrând în cameră, cu Tigru cuibărit în poala ei,
torcând zgomotos.
– Când mă simt singură, îmi place să vorbesc cu
prietenii mei online, spuse ea. Vorbim despre lucruri
amuzante și despre jocurile care ne plac!
– Îmi place să compun cântece și să le cânt prietenilor
mei! strigă Juan, un nou prieten virtual.
– Cum încă nu este sigur, unii oameni nu pot face
deocamdată anumite lucruri în afara casei lor, zise Kim,
din calculator.
– Se comportă responsabil și se protejează pe ei și pe
ceilalți, spuse Leila, din calculator. Încercăm să le
spunem ce ne ajută pe noi, în modul nostru.
– Fiecare trăiește diferit experiența COVID-19, zise
Salem. Sunt momente în care mă îngrijorez pentru
Leila, deoarece locuiește într-o tabără.
– Uneori este nespus de greu, spuse Leila. Dar mă ajută
atunci când cânt, învăț lucruri noi și mă joc cu prietenii
mei.
– Aici este diferit, spuse Kim. Mama mea trebuie să
vândă fructe la piață și mi-e teamă să nu se
îmbolnăvească.
– Nu contează unde sau cum locuiești, micuții mei eroi,
grăi Ario. Tuturor le este teamă uneori.
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– Chiar și tigrilor? întrebă Tigru.
– Chiar și tigrilor! spuse Sasha,
mângâind blănița lui Tigru. Când îmi
pierd speranța, o regăsesc în locul
meu sigur.
– De fiecare dată când merg în locul
meu sigur, tu ești cu mine acolo, îi
zise Sara lui Ario, sprijinindu-se de
aripa lui.
– Ce este un loc sigur? întrebă Tigru.
– Este un loc în care te poți duce cu
mintea, în care poți merge singur,
însă poți invita pe oricine să te
însoțească, zise Sasha.
– Pot merge acolo când nu simt nicio
speranță în viitor? întrebă Tigru,
încolăcindu-și coada în jurul capului.
– Poți merge acolo ori de câte ori ai
nevoie, grăi Ario. Ai dori să încerci?

Astfel, Ario îi îndrumă spre locul lor
sigur, rugându-i să se așeze
confortabil, să închidă ochii și să
respire profund. Și ceilalți copii de pe
ecran putură să li se alăture.
– Concentrați-vă asupra unei amintiri
sau a unui moment în care v-ați simțit
în siguranță, spuse Ario.
Apoi, îi întrebă ce vedeau, ce simțeau
și ce mirosuri detectau în acel loc
sigur. Îi întrebă dacă ar vrea să invite
pe cineva anume în locul lor sigur și
despre ce ar vorbi cu acea persoană.
– Puteți merge în locul vostru sigur de
fiecare dată când sunteți triști sau vă e
teamă, zise Ario. Aceasta este
superputerea voastră, pe care o
puteți împărtăși cu prietenii și familia
voastră. Și nu uitați că eu țin la voi, la
fel ca mulți alții. E și acesta un gând
care vă va ajuta.
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Când deschise ochii, Tigru își dădu seama
că locul său sigur era acasă, cu băiatul său.
Se cățără în poala lui Ario și îl întrebă dacă
puteau merge acasă.
– Dar am găsit speranța în viitor? îl întrebă
Ario.
– Cred că da, o fărâmă, spuse Tigru cu o
voce scăzută.
– Nu uita ce ți-am spus acasă, grăi Ario.
Speranța este peste tot în jurul nostru. Ai
nevoie doar de o fărâmă care va crește
apoi.
Încet, Ario își duse cu grijă mâna la inimă și
respiră lung și adânc.
Se auzi un foșnăit și totul se schimbă!

Fiecare prieten din povestea lor fu transportat pe un satelit care plutea pe cer, cu stelele și luna care le zâmbeau!
– Prietenii mei! strigă Sara, îmbrățișându-i pe Leila, Kim și Salem.
– Țineți-vă bine, micuții mei eroi! exclamă Ario. Vreau ca fiecare dintre voi să scrie ce îi dă speranță și să împărtășească acest lucru cu
toată lumea. Luați o bucată de hârtie și scrieți ce este în inima voastră.
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Copiii începură atunci să scrie și să
deseneze ce le dădea speranță, cu
pământul învârtindu-se sub ei.
– Mama mea care realizează vaccinul,
spuse Sara.
– Deschiderea școlii noastre! strigă
Juan.
– Florile care cresc în prietenul meu
copacul, zise Zoozie.
– Când îmi dau seama că sunt
curajos, spuse Tigru.
– Cântatul, zise Sasha.
– Bunicul meu atunci când îmi spune
o poveste, spuse Salem.
– Toți prietenii noștri noi! strigă Kim.
– Așa e, râse Ario. Acum, împăturiți
hârtia sub formă de avion, pasăre sau
stea – orice doriți! Și dați-i drumul de
pe satelitul nostru. Le vom cere
soarelui, stelelor și lunii să ne ajute –
uitați, ne privesc!

Astfel, copiii își transmiseră mesajele și, în timp
ce coborau din cer spre casele lor, mesajele se
transformară în picături de ploaie, în fulgi de
nea, în petale de flori, în nuci de cocos ce
stăteau să cadă și în curcubeie deasupra
plajelor.
Ario îi duse să vadă cum se întorceau copiii la
școală în diferite țări ale lumii, iar Tigru privi cu
uimire.
– Vezi, Tigru? spuse Ario. Uneori trebuie doar
să le cerem prietenilor noștri să ne ajute să ne
găsim speranța – ei sunt mereu acolo pentru
noi, la fel și eu.
Ario se întoarse spre vechii săi prieteni.
– A sosit momentul să ne luăm rămas bun, dar
voi continua să vă ascult pe toți, spuse Ario.
– Ești atât de important pentru mine, zise Sara.
– Și voi sunteți importanți pentru mine, grăi
Ario. Ar trebui să ne spunem asta tot timpul.
Luându-i pe Tigru și Zoozie în brațele sale,
Ario se îndreptă spre înaltul cerului.
– Putem merge acum acasă la băiatul meu?
întrebă Tigru.
– Să înceapă aventura! zâmbi Ario și porniră la
drum împreună, cu inima plină de prietenie și
speranță.
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