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Fiecare copil ar trebui să dețină o sută de cărți până la vârsta de cinci ani. În acest scop, Book Dash adună 

profesioniști creativi care se oferă voluntar pentru a crea cărți de povești noi, africane, pe care oricine le poate 

traduce și distribui în mod liber. Pentru a afla mai multe și pentru a descărca cărți frumoase, pregătite pentru 

tipărire, accesați bookdash.org. 
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Această lucrare este licențiată în baza unei licențe Atribuită Comun Creativ 4.0 

(http://creativecommons.org/ license / by / 4.0 /). Sunteți liber să împărtășiți (copiați și redistribuiți 

materialul în orice suport sau format) și să adaptați (remixați, transformați și construiți pe material) această 

lucrare în orice scop, chiar și comercial. Furnizorul nu poate revoca aceste libertăți atâta timp cât respectați 

următorii termeni de licență: 

Atribuire: trebuie să acordați credit adecvat, să furnizați un link către licență și să indicați dacă au fost 

efectuate modificări. Puteți face acest lucru în orice mod rezonabil, dar nu în niciun fel care sugerează că 

licențiatul vă avizează pe dumneavoastră sau avizează materialul dumneavoastră 

Fără restricții suplimentare: nu puteți aplica termeni legali sau măsuri tehnologice care restricționează în 

mod legal pe alții să facă orice permite licenţa 

Notificări: Nu trebuie să respectați licența pentru elemente ale materialului din domeniul public sau în 

cazul în care utilizarea dvs. este permisă printr-o excepție sau limitare aplicabilă. 

Nu se dau garanții. Este posibil ca licența să nu vă ofere toate permisiunile necesare pentru utilizarea 

intenționată. De exemplu, alte drepturi precum publicitatea, confidențialitatea sau drepturile morale pot 

limita modul în care utilizați materialul. 

Ce este în oală? 
Crystal Warren Rat Western 



“ 

- Ce avem azi la cină? 

întreabă Sam.

- Este o surpriză, 

spune mama,

punând o oală 

mare pe sobă. 



Mama adaugă o cană cu apă. 
Sam se îngrijorează. 
- Avem apă pentru cină?  
întreabă el. 

- E o surpriză. Așteaptă și ai să vezi.
răspunde mama.



- Ești încă un pic scund,  

spune mama.

- Oala ar putea cădea. 

Dar mă poți ajuta cu alte 

lucruri. 

- Pot să te ajut? întreabă Sam. 
Vreau să amestec în oală.



- Poți să-mi aduci o ceapă, te rog?

- Acest lucru nu miroase foarte 
bine. 

- Va avea un gust plăcut 

după ce va fi gătită.



- Acum am nevoie de roșii. 

- Nu, acestea sunt mere. Roșiile 

sunt tot rotunde și roșii, le vei găsi 

în frigider.



- Poți să-mi aduci cartofi? 

Sunt rotunzi și maro. 

- Acum e gata cina? 



- Dacă îți este foame, 
poți să mănânci mărul 
în timp ce aștepți. 

- Dar asta? 

- Acum nu mânca biscuiți. Îi 
putem păstra pentru după cină. 



- Ce este în oală? 

- E o surpriză. Așteaptă și ai să 

vezi. 



- Acesta e bun? 

- Este un pepene. Va fi prea mare pentru 

oală. 

- Vezi dacă găsești niște spanac. Este

tot  verde. 



- Te rog să aduci niște pâine. - Nu, nu o vom pune în oală, 
ci pe masă. 



Mama a dus oala la masă  
și a început să pună în farfurii.

- Ce este în oală? întreabă Sam.



     - Supă! 
Mâncarea mea preferată!
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