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... în care se vorbe�te despre un b�iat n�zdr�van, 
cu mult� imagina�ie

 Capitolul al XIX-lea 

A sta fusese marea tain� a lui Tom – planul de a se înapoia acas� împreun� cu fra�ii s�i pira�i 
�i de a lua parte la propria lor înmormântare. Sâmb�t�, pe înserat, trecur� apa c�tre malul 

dinspre statul Missouri – c�lare pe un bu�tean �i vâslind din mâini. Debarcar� la vreo nou� kilometri 
mai la vale de târgu�or, dormir� pân� spre ziu� în p�durea din marginea târgului, iar apoi se furi�ar� 
pe drumeaguri l�turalnice, sfâr�indu-�i somnul sus, în galeria bisericii, printre b�ncile stricate care 
z�ceau acolo vrai�te.

Luni, în timpul gust�rii de diminea��, m�tu�a Polly �i Mary se ar�tar� foarte dr�g�stoase cu Tom 
�i foarte atente fa�� de dorin�ele lui. Se vorbi cu mult mai mult ca de obicei. Cu acest prilej, m�tu�a 
Polly spuse:

– De, Tom, nu zic c� n-a fost o glum� stra�nic�… s� l�sa�i s� se perpeleasc� o lume-ntreag�, 
aproape o s�pt�mân� ca s� v� distra�i voi, b�ie�ii; da-i p�cat c� te-a r�bdat inima s� m� la�i pe mine 
s� m� am�r�sc atâta. Dac-ai putut trece apa pe-un bu�tean ca s� te duci la înmormântarea ta, puteai 
s-o mai treci �i-alt� dat�, ca s�-mi dai de �tire c� nu e�ti mort, ci doar fugit de-acas�.

c�tre: adrian@vacantadevara.eu
subiect: Aventurile lui Tom Sawyer

Arad, 17 iunie 2018

Dragul meu Adrian,

Nu �i-am mai scris de câteva luni, fiindc� am fost foarte ocu-
pat� cu temele �i antrenamentele la gimnastic� (anul acesta am 
devenit campioan� na�ional� la s�rituri). M-am antrenat aproape 
în fiecare zi �i nu am mai avut timp de nimic altceva.

Dar s� nu crezi c� am uitat de promisiunea noastr� – s� ne 
scriem de fiecare dat� când citim ceva interesant. Ei bine, am dat 
peste o carte care sigur î�i va pl�cea: „Aventurile lui Tom Sawyer” 
de Mark Twain. Personajul principal face numai nebunii, e într-o 
continu� aventur� �i se distreaz� cu prietenii s�i, uneori chiar exa-
gerând. De exemplu, în capitolul pe care �i-l trimit, Tom se întoarce 
acas� dup� o perioad� atât de mare de absen��, încât ajunge s� 
fie dat disp�rut. Apare exact la... înmormântarea lui (da, bie�ii 
oameni îl considerau mort!) �i... mai bine te las s� cite�ti.

A�tept impresiile tale de lectur�, iar dac� vrei, î�i trimit cartea.

Cu drag, A
Ilinca
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– Da, z�u, Tom, c-ai fi putut s� faci asta, spuse Mary, 
�i cred c-o �i f�ceai, dac�-�i d�dea prin gând.

– Ai fi f�cut-o, Tom? întreb� m�tu�a Polly, luminându-se 
la fa�� în a�teptarea r�spunsului. Hai, zi! F�ceai asta dac�-�i 
d�dea prin gând?

– Hm, de! �tiu �i eu? Ne-ar fi stricat tot planul.
– Tom, eu credeam c� atâtica �ii �i tu la mine, spuse tu�a 

Polly cu glas mâhnit, care-l f�cu pe b�iat s� se simt� prost. 
Tot era ceva dac� te gândeai m�car la una ca asta, chiar dac�, 
pân� la urm�, s� zicem c� n-o f�ceai.

– Las�, m�tu�ic�, nu-i nimic, nu-�i f� inim� rea din atâta 
lucru, s�ri Mary. Nu �tii cât de z�p�cit e Tom? Totdeauna se 
pripe�te �i de-aia nu-i dete prin gând s� fac� ce trebuie.

– Cu atât mai r�u! Lui Sid i-ar fi trecut prin minte! �i nu 
numai atât, dar Sid chiar c-ar fi venit s�-mi dea de �tire. Tom, 

când o s�-�i aduci aminte odat� �i-odat� o s� fie prea târziu �i o s�-�i par� a�a de r�u c� n-ai �inut mai 
mult la mine �i c� nu te-ai purtat mai bine. �i �i-ar fi fost atât de u�or.

– M�tu�ico, de ce vorbe�ti a�a? �tii foarte bine c� �in la tine, spuse Tom.
– A� �ti mai bine dac-ai dovedi-o prin purtarea ta.
– Acum îmi pare r�u c� nu mi-a dat prin gând, zise Tom cu glas de c�in��, da’ s� �tii c� într-o 

noapte te-am visat. Tot e ceva, nu?
– Mare lucru nu e, s� viseze �tie �i cotoiul, dar tot e mai bine ca nimic. �i ce-ai visat?
– Uite, miercuri noaptea am visat c� tu �edeai colo lâng� pat, Sid �edea pe lada de lemne, iar 

Mary al�turi de el.
– A�a �i �edeam. A�a �edeam totdeauna. Îmi pare bine c�-n visele tale �i-ai adus aminte m�car 

de atâta lucru. (...)
– Da, acuma-mi amintesc deslu�it tot visul. Dup� aia, tu ai zis de mine c� nu-s r�u, ci doar pozna� 

�i neastâmp�rat �i c� nu-mi dau seama ce fac, ca un mânz, parc-ai spus, sau a�a ceva.
– Da, a�a am spus! Doamne, Dumnezeule! Nemaipomenit! Hai, zi-nainte, Tom!
– �i apoi ai început s� plângi.
– Da, da, a�a e. N-am plâns eu numai atunci… Ei, �i dup� aia?
– Dup� aia, a-nceput �i doamna Harper s� plâng� �i s� spuie c-a�a era �i Joe al ei �i c�-i pare 

r�u c�-l b�tuse pentru c-ar fi �terpelit smântâna pe care-o aruncase ea cu mâna ei.
– Tom, s� �tii c� intrase-n tine Duhu Sfânt �i te f�cuse proroc! (...)
Copiii s-au dus la �coal�, iar b�trâna — la doamna Harper, ca s�-i povesteasc� visul minunat al 

lui Tom. Pe când ie�ea din cas�, Sid fu destul de în�elept încât s� nu rosteasc� tare ce era în gândul 
lui �i anume: „Cam str�vezie poveste. Atâta vis lung �i f�r� nicio gre�eal�!”
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Ce mai erou devenise Tom! Acum nu mai umbla �op�-
ind sau s�rind ca un cal n�r�va�, ci cu pas leg�nat �i plin 
de demnitate, cum se cuvenea unui pirat care sim�ea ochii 
lumii a�inti�i asupra sa. Vezi bine c-a�a era. Încerca s� nu 
dea aten�ie privirilor �i vorbelor care se schimbau când 
trecea el, dar le sorbea cu nesa� �i toate îl ungeau la inim�. 
B�ie�ii mai mici se îmbulzeau pe urmele lui, mândri de a fi 
v�zu�i cu el �i r�bda�i pe lâng� dânsul, de parc-ar fi fost 
tobo�arul unei defil�ri sau elefantul care conduce mena-
jeria la intrarea în târg. B�ie�ii de-o seam� cu el se f�ceau 
a nu �ti c� fusese plecat, dar în sinea lor se pr�p�deau de 
invidie. Ar fi dat orice s� aib� pielea lui tuciurie �i t�b�cit� 
de soare dar �i faima lui str�lucit�. Tom îns� nu s-ar fi 
lipsit de ele nici în schimbul unui circ întreg. 

La �coal�, copiii f�ceau atâta caz de el �i de Joe, sor-
bindu-i din ochi cu a�a o admira�ie, încât nu trecu mult 
�i celor doi eroi nici cu pr�jina nu le mai ajungeai la nas. 
Ei începur� s� povesteasc� nes��io�ilor ascult�tori peripe�iile prin care trecuser�, dar povestea nu 
avea decât început, c�ci sfâr�it era pu�in probabil s� aib� vreodat�, cu a�a o închipuire bogat� ca a lor. 
Iar când, în cele din urm�, �i-au scos lulelele �i-au început a se plimba, puf�ind cu senin�tate, gloria 
lor ajunse la apogeu.

Tom hot�rî c� acuma putea s� nu-i mai pese de Becky Thatcher. Gloria îi ajungea. Va tr�i pentru 
glorie. Acum, c� el ajunsese o persoan� atât de cunoscut�, poate c� ea va voi s� se împace. Foarte 
bine, n-avea decât! O s� vad� ea c� �tia �i el s� fie nep�s�tor. Curând sosi �i Becky. Tom se f�cu c� 
n-o vede. Se îndep�rt� �i, al�turându-se unei cete de b�ie�i �i fete, începu s� povesteasc�. B�g� de 
seam� c� ea alerga vesel� de colo pân� colo, cu fa�a îmbujorat� �i cu ochii juc�u�i, f�cându-se c�-�i 
fug�re�te colegii �i râzând în hohote când prindea pe câte unul. Nu-i sc�p� faptul c� prindea mereu pe 
cineva chiar în apropierea lui �i c� de fiecare dat� arunca spre el o privire plin� de tâlc. Treaba asta 
nu f�cea decât s�-i satisfac� din plin p�c�toasa vanitate. Astfel, în loc s� ob�in� rezultatul dorit, l-a 
înt�râtat �i mai mult, iar acum el evita cu tot dinadinsul s� se tr�deze c� o �tie în apropiere.

În cele din urm�, ea încet� s� mai zburde. Se plimba nehot�rât� de colo pân� colo, sco�ând uneori 
câte-un suspin �i aruncând c�tre Tom priviri furi�e, pline de a�teptare. Observ� c� Tom vorbea cu 
Amy Lawrence mai mult decât cu oricine altcineva. Îi trecu un junghi prin inim� �i se sim�i deodat� 
nelini�tit�, stânjenit�. Încerc� s� plece, dar picioarele o tr�dar�; în loc s� se dep�rteze, se d�dur� mai 
aproape de grupul în care se afla Tom. Acesta d�du a în�elege c� avea treburi serioase, ni�te lucruri 
care trebuiau neap�rat rezolvate �i c� era cam târziu.

(Mark Twain, Aventurile lui Tom Sawyer)
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c�tre: ilinca@vacantadevara.eu
subiect: Re: Aventurile lui Tom Sawyer

Or��tie, 20 iunie 2018

Drag� Ilinca,

Îmi pare a�a de bine c� mi-ai scris! S� �tii c� �i eu m-am 
gândit la tine. Te felicit pentru titlul de campioan�, e rezultatul 
unor ani de munc� �i de sacrificiu. 

Ce text interesant mi-ai trimis! M-am distrat foarte mult 
�i m-a amuzat întâmplarea. Cu toate acestea, nu cred c� Tom 
a procedat chiar cum trebuie, fiindc� a fugit de acas� �i, în 
loc s� î�i lini�teasc� familia, a preferat s� î�i continue aventura 
cu pira�i.

Cât despre carte, am împrumutat-o de la biblioteca �colii. 
Dup� ce o termin, î�i mai scriu.

Te îmbr��i�ez cu drag, S
Adrian

Dragul meu prieten,
Ce mult m� bucur s� te reg�sesc la fel de pasionat 

de c�r�i ca pân� acum! Cum m� �tii, nici eu nu m� las 
mai prejos �i te provoc prin întreb�rile �i exerci�iile de 
mai jos. Ca de obicei, sunt sigur c� te vei descurca 
de minune!

Te a�tept apoi cu noi experien�e interesante!
Te salut, YLecturiciEDITURA PARALE

LA
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Scrisoarea IScrisoarea I

Descoperim textul cu Lecturici!
Pentru fiecare rezolvare corect� vei primi câte dou� puncte. Succes!

q  Lecturici se simte foarte obosit �i nu reu�e�te s� stabileasc� în mod corect ideile principale 
ale fragmentului dat. Îl aju�i s� completeze diagrama urm�toare, în ordinea momentelor 
subiectului?

w

EXPOZI�IUNEA:
____________________
____________________
____________________

w

PUNCTUL CULMINANT:
____________________
____________________
____________________

INTRIGA:
____________________
____________________
____________________

DEZNOD�MÂNTUL:
____________________
____________________
____________________

DESF��URAREA AC�IUNII:
____________________
____________________
____________________

Am primit ______ puncte.

w Completeaz� enun�urile cu informa�iile potrivite din textul dat:

a. Copiii condu�i de Tom trecur� apa c�tre malul dinspre statul Missouri  ___________________ .
b. Mary credea c� Tom este  _____________________________________________________________.
c. Sid gândea c� povestea lui Tom era ___________________________________________________ .
d. La �coal�, copiii îi priveau pe Joe �i pe Tom  __________________________________________ .
e. Becky se sim�ea nelini�tit� deoarece  _________________________________________________ .

Am primit ______ puncte.

e Încercuie�te varianta corect� de r�spuns:

• Planul lui Tom era:

 a. s� sperie oamenii din biseric�;  b. s� nu mai mearg� la �coal�; 

 c. s� se întoarc� la propria înmormântare; d. s� o impresioneze pe Becky.

• Tom îi m�rturisi m�tu�ii sale c�:

 a. e obosit; b. a visat-o; c. a suferit de foame; d. s-a r�t�cit cu barca pe fluviu.
EDITURA PARALE
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• La �coal�, Tom se sim�ea:

 a. ignorat de colegi; b. nefericit; c. trist; d. ca un erou.

• Tom hot�rî s� renun�e la Becky:

 a. fiindc� era îndr�gostit de Amy; b. deoarece îi ajungea gloria; c. întrucât fata îl enerva.
Am primit ______ puncte.

r Formuleaz� r�spunsuri potrivite pentru întreb�rile mai jos:

• Ce îi repro�eaz� m�tu�a Polly lui Tom?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

• Care este atitudinea colegilor de �coal� fa�� de Tom?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

• Ce atitudine are Tom fa�� de Becky?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

• Crezi c� Tom are dreptate s� se simt� mândru de faptele sale? Ai vreun sfat pentru el?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Am primit ______ puncte.

t  Realizeaz� o scurt� descriere a personajului principal, valorificând dou� mijloace de caracteri-
zare diferite.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Am primit ______ puncte.
EDITURA PARALE
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Mai aproape de text!
Pentru fiecare rezolvare corect� vei primi câte dou� puncte. Succes!

q Scrie câte un sinonim pentru fiecare cuvânt subliniat din primul paragraf al textului:

tain� –   ___________________________
bu�tean –  ___________________________

se furi�ar� –  ________________________
l�turalnice –  _________________________

Am primit ______ puncte.

w Explic� folosirea semnelor de punctua�ie �i de ortografie în fragmentul urm�tor:

– Las�, m�tu�ic�, nu-i nimic, nu-�i f� inima rea din atâta lucru, s�ri Mary. Nu �tii cât de 
z�p�cit e Tom?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Am primit ______ puncte.

e  Completeaz� tabelul de mai jos cu informa�iile solicitate. Prive�te cu aten�ie cuvintele subliniate 
în fragmentul extras din textul citat:

Vezi bine c-a�a era. Încerca s� nu dea aten�ie privirilor �i vorbelor care se schimbau când trecea 
el, dar le sorbea cu nesa� �i toate îl ungeau la inim�. B�ie�ii mai mici se îmbulzeau pe urmele lui, 
mândri de a fi v�zu�i cu el �i r�bda�i pe lâng� dânsul, de parc-ar fi fost tobo�arul unei defil�ri sau 
elefantul care conduce menajeria la intrarea în târg.

Cuvântul Partea de vorbire Func�ia sintactic�

bine

privirilor

când

lui

dânsul

Am primit ______ puncte.

r  Transcrie din povestire trei atribute adjectivale exprimate prin p�r�i de vorbire diferite �i preci-
zeaz� aceste p�r�i de vorbire:

 a.   ____________________________________________________________________________
 b.   ____________________________________________________________________________
 c.   ____________________________________________________________________________

Scrisoarea IScrisoarea I
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t  Transcrie, din text, un atribut substantival prepozi�ional. Precizeaz� cazul substantivului.
______________________________________________________________________________

Am primit ______ puncte.

y  Alege varianta corect� de r�spuns:

•  În enun�ul „Luni, în timpul gust�rii de diminea��, m�tu�a Polly �i Mary se ar�tar� foarte dr�-
g�stoase cu Tom �i foarte atente fa�� de dorin�ele lui.” exist�:

 a. dou� complemente circumstan�iale de timp; b. trei complemente circumstan�iale de timp;
 c. un complement circumstan�ial de timp.

• Cuvântul subliniat din enun�ul „Gloria îi ajungea.” are func�ia sintactic� de:
  a. complement direct; b. subiect; c. nume predicativ.

•  În enun�ul „– A� �ti mai bine dac-ai dovedi-o prin purt�rile tale”, predicatele sunt exprimate 
prin verbe la modul:

 a. indicativ; b. conjunctiv; c. condi�ional-optativ.

• Adverbul subliniat în enun�ul „Foarte bine, n-avea decât!” este la gradul:
 a. superlativ absolut; b. superlativ relativ de superioritate; c. comparativ de superioritate.

Am primit ______ puncte.

Exerci�iul lui Lecturici!

Imagineaz�-�i c� e�ti Tom �i c� dore�ti s� îi ceri iertare m�tu�ii Polly. Redacteaz� un bilet în care 
s� î�i exprimi gândurile �i regretul fa�� de suferin�a provocat�.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________EDITURA PARALE
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Hoinari prin vacan��!

Ce a�i face dac� a�i avea �ase mii de dolari în monede de aur? Dar dou�sprezece mii? Nu �tiu cât 
ar valora ast�zi, dar se pare c�, pentru doi b�ie�i americani care au ac�ionat ca la carte, înainte de 
R�zboiul Civil American, însemna o avere fabuloas�.(...)

Tom simte nevoia s� tr�iasc� pe muchie de cu�it, a�a cum Huck face deja. Tom este un  aventurier 
teribilist, Huck este un hoinar cerebral. Tom nu se d� în vânt dup� conven�ii �i modele, Huck tr�ie�te 
neconven�ional. Amândoi par ni�te punga�i de condamnat la prima vedere, dar în situa�ii-limit� se 
las� condu�i de principii, devin scrupulo�i, plini de omenie �i dau dovad� de caracter mare �i de 
eroism. Iar între cei doi este o prietenie de nestr�mutat, a�a cum cele dou� c�r�i sunt de nedesp�r�it.

Pentru cei care nu au citit romanul, nu o s� stric pl�cerea povestind prea mult Aventurile lui Tom 
Sawyer, una dintre cele mai c�utate c�r�i de aventuri din toate timpurile. Autorul c�r�ii, Mark Twain, 
a publicat romanul la maturitate (avea 41 de ani), m�rturisind în prefa�� c� i-a avut în minte atât pe 
cei mici, cât �i pe cei mari:

„De�i am scris povestirea de fa�� mai mult pentru a d�rui câteva clipe de delectare tineretului, 
n�d�jduiesc c� ea va fi luat� în seam� �i de oamenii mari, c�ci gândul meu este s� le reamintesc în 
mod pl�cut cum erau �i ei odinioar�, cum sim�eau, cum gândeau, ce vorbeau �i ce n�zbâtii puneau 
uneori la cale.”

Chiar a�a… Hai s� compar�m n�zbâtiile noastre copil�re�ti cu ale lui Tom Sawyer. V� asigur c� 
acest b�iat are darul de a ne pune la grea încercare atât imagina�ia, umorul, cât �i capacitatea de a 
discerne binele de r�u. Pentru c� una e s� pleci de acas� �i s�-i la�i pe ai t�i s� te cread� mort pân� 
când hot�r��ti c� a sosit momentul potrivit pentru o revenire în plin� glorie �i alta e s� aduci pu�in� 
varia�ie la �coala �i la slujba de duminic�, uneori atât de previzibile �i uzate, cu teme atât de mult 
repetate, încât auditoriul, f�r� voie, a�ipe�te, riscând s� fie ars pe loc de fl�c�rile gheenei. Cu alte 
cuvinte, Tom Sawyer exagereaz� uneori în r�u alteori în bine �i de aceea ac�iunile lui sunt discuta-
bile, dar se salveaz� categoric în fa�a cititorului când te a�tep�i mai pu�in prin interven�ii de toat� 
lauda. Câ�i dintre noi am avea curajul s� spunem ce am v�zut, dac� s-ar întâmpla s� fim martorii unui 
omor; s� facem lumin� într-un caz în care probele incrimineaz� la prima vedere un om nevinovat �i, 
condamnându-l la moarte sigur�, las� adev�ratul f�pta� în libertate? �i câ�i dintre noi am consim�i s� 
lu�m b�taie în locul unei fete cu care suntem certa�i, pe jum�tate înduio�a�i de pedepsirea acesteia, 
pe de-alt� parte �intind o împ�care înduio��toare la final?

Nu-i de mirare c� pân� �i un model de seriozitate, cinste �i rigoare, precum m�tu�a Polly, cea 
care î�i luase responsabilitatea cre�terii �i educ�rii lui Thomas, b�iatul surorii sale r�posate, înce-
puse s� cread� c� este dep��it� de situa�ie. (...) 

R�mâne s� citi�i cartea ca s� afla�i toate întâmpl�rile �i toate n�zdr�v�niile puse la cale de Tom 
�i prietenii s�i. Nu ne desp�r�im înainte de a preciza c� Tom Sawyer nu este întru totul un personaj 
inventat. Autorul m�rturise�te în prefa�a c�r�ii: Huck Finn este un personaj real. Tom Sawyer, de 
asemenea, dar nu de sine st�t�tor, c�ci figura lui e o îmbinare de caractere. Scriitorul comple-
teaz� ulterior aceast� declara�ie, cu alte detalii. La conturarea personajului s�u au contribuit se pare 
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portretul din copil�rie al autorului însu�i precum �i tr�s�turile unor colegi de-ai s�i: John Briggs �i 
Will Bowen. În realitate, numele lui Huckleberry Finn, un prieten din copil�rie, era Tom Blankenship.

Cât despre întâmpl�ri… ele sunt inspirate din cele petrecute în or��elul real Hannibal 
(St. Petersburg, în carte) din statul Missouri, în care �i-a petrecut copil�ria scriitorul. Mark Twain ne 
comunic� tot în prefa�� c� mai toate aventurile descrise în cartea aceasta sunt întâmpl�ri adev�rate; 
una sau dou� dintre ele sunt ale mele proprii, celelalte sunt ale fo�tilor mei colegi de �coal�.

Mie nu mi-a mai r�mas cu aceast� recenzie decât s� v� dau o idee: investi�i pu�in timp în lectura 
unei c�r�i, aceea�i care de mai bine de un secol seduce genera�ii de cititori: Aventurile lui Tom Sawyer 
de Mark Twain. (dup� http://www.cartiletinerilor.com/aventurile-lui-tom-sawyer-mark-twain/)

q  Noteaz� trei aspecte care �i s-au p�rut interesante în prezentarea romanului lui Mark Twain.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

w  Care sunt criteriile la care apelezi când vrei s� cumperi o carte? Argumenteaz�-�i punctul de vedere.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

e  Când vrei s� cumperi o carte, mergi în libr�rie sau comanzi online?
 Noteaz�, pentru fiecare modalitate de a cump�ra o carte, câte trei avantaje/dezavantaje, completând 
imaginile de mai jos.

LIBR�RIA____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

ONLINE____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________
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Cuprins

Scrisoarea I – se poate citi la pagina 4
  În care se vorbește despre un băiat năzdrăvan, cu multă imaginație

Scrisoarea II – se poate citi la pagina 14 
 În care se vorbește despre frumusețea ploii oglindită în versuri

Scrisoarea III – se poate citi la pagina 22
  În care este prezentată o familie din Bărăgan, dar și viața grea pe malul Dunării

Scrisoarea IV – se poate citi la pagina 32
  În care e prezentată o minunată poveste cu un nepot și o bunică

Scrisoarea V – se poate citi la pagina 42
  În care este prezentată modalitatea prin care se rezolvă situația școlară 
a unui elev leneș... dar cu multe cunoștințe

Scrisoarea VI – se poate citi la pagina 50
  În care se vorbește despre adaptarea echipajului de pe goeleta Speranța 
în Țara de Foc

Scrisoarea VII – se poate citi la pagina 58
  În care se vorbește despre prietenie, despre modelele 
pe care ni le alegem de-a lungul vieții…

Scrisoarea VIII – se poate citi la pagina 66
  În care facem cunoștință cu romanul istoric

Scrisoarea IX – se poate citi la pagina 76
  În care este lăudată frumusețea naturii, indiferent de anotimp…

Scrisoarea X – se poate citi la pagina 84
  În care personajul-narator prezintă o întâmplare din propria copilărie
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