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Suntem băieții maronii. 

Facem totul împreună. 



Pinguinii nu zboară, ei înoată. 

Noi suntem prea tineri ca să înotăm. 

De aceea umblăm. 



Odată am pornit într-o plimbare lungă. 

Am tot mers. Până am văzut 
ceva nou. 





Are ceva pe cap! 



Te schimbi! Și tu! 





Nu e așa rău! Nu e așa frig! 



Eu! 

Dar cine o să ne învețe să înotăm? 



' 



În această carte vei întâlni pinguini regali,

pinguini chinstrap (cei cu dungă neagră pe

cap) și un singur pinguin cu creastă…
văzuți prin ochii băieților maronii, care

sunt pui de pinguin regal. 

Toate aceste specii de pinguini (precum și 

altele) trăiesc în Antarctica, cel mai rece și 
uscat loc de pe pământ. E nevoie de calități 

speciale pentru a putea trăi în acest ținut 

aspru. Dar, dacă ești destul de norocos să 

ajungi acolo, îți vei da seama că, oricât de 

asemănători par să fie pinguinii, fiecare 

este diferit - și toți împreună sunt speciali. 

Sperăm că învățând despre aceste animale 

uluitoare, generațiile viitoare vor dori să le 

protejeze la fel de mult cum o facem noi. 
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