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Micki şi prietenii săi Lolo şi Unathi citeau 
din cărţile lor preferate.

- Dacă o ajutaţi pe Micki să facă ordine 
în camera ei, spuse mama, primiţi toţi 
biscuiţi când terminaţi.

-Ce bineee!



Dar ei au continuat să citească, să citească şi 
iar să citească.



Apoi s-au oprit din citit şi au făcut ordine în 
camera lui Micki.



- Acum este ordine în camera mea, 
spuse Micki. Haideţi să mâncăm 
biscuiţi.
Dar nu au găsit-o nicăieri pe 
mama.



Copiii se uitau fix la borcanul cu 
biscuiți cocoțat pe raftul de sus, 
gândindu-se cum să ajungă la el.



Au luat un scaun și s-au urcat pe el 
pe rând.

Dar niciunul nu reușea să ajungă 
la borcan.

- Mama mea ar spune că acest lucru 
este periculos pentru că am putea să 

cădem și să ne rănim, spuse Lolo.



Lolo s-a suit pe umerii lui Unathi și și-a 
întins brațele, dar nu a reușit să ajungă la 
borcan.

- Tatăl meu ar spune că acest lucru este 
periculos pentru că am putea să cădem și să 
ne rănim, spuse Unathi.



Apoi au adus o frânghie cu care să prindă 
borcanul cu biscuiţi şi să-l tragă jos.

Dar tot nu au reuşit să ajungă la 
borcanul cu biscuiţi.

- Mama mea ar spune că este periculos ce 
facem, borcanul ar putea să cadă pe noi şi 
să ne rănească, spuse Micki.



- Ce faceți? întrebară 
 Jonathan și Sakhi. 

- Încercăm să ajungem la borcanul cu 
biscuiţi, spuse Micki.

- Vă putem ajuta! 
spuseră ei.



- Haideţi să împingem masa 
aproape de raft şi să ne urcăm pe 
ea, spuse Jonathan.

Dar nici aşa niciunul dintre ei 
nu a reuşit să ajungă la borcanul 
cu biscuiţi.



- Haideţi să aruncăm cu mingea după 
borcan şi să-l răsturnăm ca să cadă biscuiţii, 
spuse Sakhi.

- Da! spuseră Lolo şi Jonathan. 

- Nu! spuseră Unathi şi Micki.



Până la urmă, lui Micki îi veni o idee…

Şi aşa, împreună, au 
reşit să ajungă la 

borcanul cu biscuiţi!








