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Lesedi dreams of going to the beach.
He wants to feel the sand between his 

toes and build a sandcastle. 
So his parents come up with a plan...

Nisiparul lui Lesedi



Această carte îi aparține

Nisiparul lui Lesedi
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Nisiparul lui Lesedi



E vacanță și tare mi-ar plăcea să mă duc pe 
plajă. Dar noi nu am fost niciodată.

Mă întreb cum e să te joci în nisipul 
de pe plajă.



Surpriză!

„Uite ce ți-am pregătit!
Un nisipar,” exclamă tatăl lui Lesedi.

Tata a folosit niște cauciucuri vechi de la 
mașină. Mama a vopsit cauciucurile în 

albastru, roșu și galben. 
Culorile mele preferate!



Abia aștept să mă joc în nisip.
Calc în nisip.  E cald și umed. Îmi fuge de sub picioare.



Uite!

Sunt pe plajă.

Un loc numai bun ca să 
îmi întind păturica.

Pun și umbrela, dar vântul o 
suflă.



Oceanul vuiește.

Alerg pe plajă. 
Chem valurile să mă prindă. 
Urmele din nisip mă aleargă. 



Armat cu lopățica și găletușa, 
scormonesc nisipul. Caut scoici.

Scoicile sunt de multe  
forme și mărimi.



Ia să construiesc un castel de nisip!

E uriaș castelul meu.



E timpul să mănânc. 

Ce sandviș gustos!
Cu cașcaval și roșii!

E sandvișul meu preferat.



Pentru desert,
mama îmi aduce

o înghețată de cacao.



Mă întind pe păturică și 
savurez înghețata. 

Privesc 

cerul rozaliu.



Mama și tatăl lui Lesedi îl urmăresc. 

Privirea lor e plină de mulțumire.

„Sunt atât de fericită că i-am împlinit visul,” 
spune mama.



Mulțumesc! 
Azi a fost

cea mai fericită zi
din viața mea! 
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