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Annie
PRENUME: Annie

VÂRSTA: 7 ani

DOMICILIU: Frog Creek, 

 Pennsylvania, SUA

CARACTERIZARE: curioas� �i 

zburdalnic�, nu rateaz� nicio ocazie de a-�i 

atrage fratele în aventuri, f�r� s�-i pese de 

pericole; comunic� foarte bine cu animalele.

Jack
PRENUME: Jack
VÂRSTA: 8 ani
DOMICILIU: Frog Creek, 
 Pennsylvania, SUA
CARACTERIZARE: serios �i 

studios, iube�te foarte mult c�r�ile, pe care le 
cite�te cu nesa�; asta îl ajut� de foarte multe ori 
s� ias� din situa�ii periculoase.
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Gr�dina Ur�ilor

Jack �i Annie trecur� de poarta de piatr� 

�i intrar� pe Podul Londrei.

De cealalt� parte descoperir� un specta-

col fascinant. Ce agita�ie! Carele treceau pe 

drumul pavat cu un huruit asurzitor, caii ne-

chezau �i negustorii î�i strigau marfa:

— Pofti�i la pl�cinte calde!

— Ciorb� de fasole avem!

— Agrafe de p�r!EDITURA P
ARALE
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— Pantofi avem! S�pun! Sare!

Un negustor îl observ� pe Jack.

— Ce-�i lipse�te, b�iete? întreb� el.

— Nimic, mul�umesc, spuse Jack �i plec� 

mai departe.

— La o parte! strig� un vizitiu.

Jack o apuc� pe Annie de mân� �i s�ri-

r� într-o parte, ca s� nu fie strivi�i de ro�i. 

C�ru�a trecu mai departe pe lâng� ei, pe dru-

mul îngust.

— Uite! �ip� Annie ar�tând cu degetul 

spre o cu�c� de lemn aflat� în spatele c�ru�ei. 

În spatele barelor era un urs enorm, trist, ca-

re-�i �inea capul plecat.

— �i acolo sus, ai v�zut? spuse Annie.

De data asta, ar�t� spre ni�te p�s�ri mari, 

negre, a�ezate în �ir pe acoperi�ul caselor. EDITURA P
ARALE
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St�teau nemi�cate �i p�rea c� urm�resc ani-

malele �i trec�torii de pe Podul Londrei. Jack 

gr�bi pasul pentru a sc�pa de privirea lor p�-

trunz�toare.

În cele din urm�, copiii ajunser� la cap�tul 

podului �i se oprir� o clip� la malul fluviului.

— M� întreb unde s-au dus b�ie�ii aceia 

gr�bi�i, spuse Annie.

Jack î�i întoarse capul în toate direc�iile, 

dar nu-i vedea nic�ieri pe b�ie�ii în zdren�e.

Scoase cartea din tolb�, c�ut� o imagine 

cu Podul Londrei �i citi:

Podul Londrei lega ora�ul de malul su-Podul Londrei lega ora�ul de malul su-

dic al Tamisei, unde londonezii mergeau dic al Tamisei, unde londonezii mergeau 

s�-�i petreac� timpul liber. Unul dintre locu-s�-�i petreac� timpul liber. Unul dintre locu-

rile cele mai populare era Gr�dina Ur�ilor.rile cele mai populare era Gr�dina Ur�ilor.EDITURA P
ARALE
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