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CEA MAI FRUMOASĂ ŢARĂ

DIN LUME



— Şi ce vei face atunci când te vei retrage? l-au întrebat, curioşi, 
prietenii. Leul le împărtăşi, cu entuziasm, prietenilor săi ceea ce îşi 
dorea să facă de multă vreme: 
— Trăiesc în această pădure de când m-am născut. Acum vreau  
să merg prin alte locuri, vreau să văd Cea Mai Frumoasă Ţară Din Lume, 
le-a răspuns el.

Animalele l-au întrebat:

— Şi unde este Cea 
Mai Frumoasă Ţară 
Din Lume?
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Leul le răspunse gânditor:
— Nu ştiu.

Toate animalele se priviră cu interes unele 
pe altele, întrebându-se dacă vreunul dintre 
ei ar putea să ştie răspunsul. Nimeni nu ştia 
unde se află Cea Mai Frumoasă  
Ţară Din Lume.
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Întâi au luat cuvântul cangurul şi koala, sosiţi din 
Australia.
— Eu cred că Cea Mai Frumoasă Ţară Din Lume este 
Australia, a spus cangurul. Opera din Sydney, unde 
au loc spectacole de operă şi artă, precum şi Marea 
Barieră de Corali care găzduieşte atât de multe 
creaturi marine se află în ţara noastră, nu-i aşa, 
koala? a mai adăugat el.
Dar koala alunecase deja, de mult,  
în lumea somnului.

14



15



AUSTRALIA

Îmi petrec  
18-20 de ore  
pe zi dormind.

Sunt singurul animal
care se deplasează 

prin sărituri, cu 
picioarele mele 

puternice.

Opera din Sydney este una dintre cele mai 
importante clădiri arhitecturale din lume. În timp ce 

proiecta Opera din Sydney, arhitectul Jorn Utzon a fost, 
mai întâi, inspirat de natură, de aripile păsărilor,  

de forma norilor, de scoici şi de palmieri.
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Marea Barieră de Corali, situată în Australia, este cel mai mare  
recif de corali din lume. Aici trăiesc peste 1500 de specii de peşti.
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Özge Altınok Lokmanhekim
S-a născut la Istanbul şi locuieşte în acest oraş.  
A zburat prima dată cu avionul la vârsta de 10 ani şi  
a făcut prima sa călătorie în străinătate la 15 ani,  
la Londra, în Anglia, unde a şi urmat o şcoală de limbi 
străine. Din acea zi, a zburat mult cu avionul,  
a călătorit în multe ţări şi a vizitat foarte multe oraşe. 
După ce a devenit mamă, a luat o pauză de la profesia 
de avocat, pe care a practicat-o cu pasiune timp 
îndelungat. Notiţele de călătorie şi fotografiile pe care 
le face de peste tot pe unde merge le distribuie pe 
site-ul ozgelokmanhekim.com. În afară de blogul său, 
publică articole de călătorie şi în foarte multe reviste. 
Timp de trei ani a  ţinut rubrica „Mama şi Copilul” din 
ziarul Milliyet. Scrie în fiecare lună articole despre 
cărţi pentru copii în rubrica intitulată „Copiii cresc  
cu cărţi” din revista Parents. Organizează, în şcoli şi 
librării, ateliere interactive de lectură pentru copii.  
Cea mai mare plăcere pe care o are acum este să 
călătorească şi să descopere locuri noi împreună  
cu soţul şi cu fiul său. Consideră că este uimitor să 
vezi lumea prin ochii copiilor. Scrie cărţi despre oraşele 
prin care călătoreşte alături de fiul său.

Rukiye Ulusan
Activitatea preferată a lui Rukiye când era mică 
era să decupeze şi să picteze cutii de carton pentru 
a face jucării şi a se juca cu ele. Copilăria şi-a 
petrecut-o adunând amintiri frumoase în care se 
juca cu fraţii, cu amicii şi cu bunul ei prieten Coco. 
Mai târziu, au intrat în viaţa ei culorile şi modelele... 
De atunci, încearcă să le descrie oamenilor propria 
sa lume prin desen. Iubeşte culoarea albastră, stelele 
şi marea şi îi place la nebunie să înveţe, să se joace 
şi să viseze.


