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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
Maeștri 

bibliotecari

Jack se uita pe fereastră. Soarele încă nu 

răsărise, dar cerul începea încet-încet să se 

lumineze.

Băiatul se trezise de ceva vreme și se gân-

dea la visul pe care-l avusese. „Căsuța e sus, 

în copac“, spusese zâna Morgan. „Vă aștept.“

Jack își dorea ca visul să devină realitate. 

Îi era dor de căsuța fermecată a zânei!EDITURA P
ARALE
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Deodată, sora lui își făcu apariția în prag:

— Jack, trebuie să mergem în pădure în 

clipa asta!

— De ce?

— Am visat-o pe Morgan! Spunea că e iar 

în copac căsuța fermecată și că ne așteaptă 

acolo.

— Asta am visat și eu! exclamă Jack ui-

mit.

— Ce?! Și ție ți-a spus același lucru? 

Atunci sigur s-a întâmplat ceva!

— Dar visele nu sunt adevărate…

— Unele, nu, dar ăsta este, insistă Annie. 

Am o presimțire!

Fetița o zbughi din cameră, închizând ușa.

— Stai! Vin și eu! Așteaptă-mă!EDITURA P
ARALE
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„Când doi oameni au același vis, sigur în-

seamnă ceva“, se gândi Jack. Înșfăcă rucsacul 

și aruncă în el carnețelul și creionul, apoi co-

borî în fugă la parter.

— Ne întoarcem repede! strigă Jack în 

sufragerie.

— Unde plecați așa de dimineață? îi luă 

tata la întrebări.

— La o plimbare scurtă!

— Azi-noapte a plouat, strigă mama. Să 

nu vă udați pe picioare!

— Nu, nu!

Jack se strecură pe ușă afară. Annie îl aș-

tepta.

— Haide!

Cerul era de un cenușiu pal. Aerul avea un 

miros proaspăt, ca după ploaie.EDITURA P
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Copiii alergară pe strada lor liniștită până 

la pădurea din Frog Creek. Înaintară printre 

copaci și nu după mult timp ajunseră la steja-

rul cel mai înalt. Sus, în vârf, zăriră o căsuță 

din lemn.

— S-a întors... șopti Jack.

Cineva se uita pe fereastra căsuței. Era 

o femeie în vârstă frumoasă, cu părul alb și 

lung: zâna Morgan.

— Veniți! îi îndemnă bibliotecara magică.

Cei doi frați urcară repede pe scara de 

frânghie și intrară în căsuță. Zâna Morgan 

îi aștepta în lumina zorilor, înveșmântată în 

mantia sa roșie, de catifea.

Jack își împinse ochelarii pe nas ca să o 

vadă mai bine.

— Amândoi v-am visat! spuse Annie.EDITURA P
ARALE

LA
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