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Kopano și Rea merg pentru prima 

dată în oraș. 



- Nu uitați să vă puneți centurile! spune

mama. Mătușa Bia v-a trimis un cadou. 

Vom merge acum să-l ridicăm de la poșta 

din oraș. 

- Abia așteptăm să vedem cadoul! spun 

fetele. Și au pornit.



- Podul Nelson Mandela ne 

duce către oraș, spune mama. 

- Hm ... Podul Nelson 

Mandela, repetă Kopano. 



- Privește, Kopano! spune Rea. Atât de 

multe clădiri înalte! 

- Hm, crezi că și cadoul nostru va fi înalt? 

întreabă Kopano.  



- Privește, Rea! Ce multe fructe și 

legume delicioase! 

- Hm, crezi că și cadoul nostru va fi delicios?

întreabă Rea.



 - Ia privește! strigă Rea. Ce haine 

frumoase!

 - Hm... Crezi că mătușa Bia ne-a 

trimis haine frumoase? întreabă 

Kopano.

DESC
HIS



- Vai! E ca o mare petrecere! 

se minunează Kopano și Rea.  

- Poate și cadoul vostru va cânta   așa 

zgomotos, zâmbește mama. 

- Noi adorăm muzica dată la

maximum! răspund fetele. 

DESC
HIS



- Am ajuns, anunță mama. 
POȘTĂ 



- O fi ceva înalt precum clădirile pe care
le-am văzut? întreabă Rea. 

- Nu, răspunde Kopano.  

Rea ia cutia și o miroase. 

- O fi ceva delicios ca fructele și 

legumele pe care le-am văzut? 

- Nu, răspunde Rea. 

Kopano scutură cutia din nou.  

- Nu pare să facă gălăgie ca difuzoarele 
pe lângă care am trecut. 

- Și cred că nu sunt nici haine,
adaugă Rea.



Kopano și Rea se 

așază pe jos, chiar 

acolo, la poștă, și 

deschid cutia. 



- Sunt păpuși africane, le explică mama 

fetelor. 

- Păpuși africane din Kenya! se bucură 

Kopano. 

- Iubim păpușile acestea! spune Rea. 



Mama face o fotografie și o trimite 

mătușii Bia. 








