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Absolut genială! Această carte este un adevărat deliciu!Vei găsi povești
dulci și jocuri distractive, toate, special alese pentru a-l ajuta pe copilul 
tău să se dezvolte frumos.Este ghidul potrivit ce îl va învăța concepte 
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dragă inimă tuturor - mici și mari.
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INTRĂ în universul CRĂCIUNULUI CU PARFUM DE POVESTE, în clinchet de colind, cu nasul plin de miros de 
portocală și cu sufletul împachetat cu panglică de catifea! 

Fii recunoscător pentru toate darurile pe care le ai valorizându-ți toate calitățile și fă din viață o călătorie inițiatică 
spre cunoaștere- de sine, de Dumnezeu, a Universului ... !

DESCHIDE-ți mintea și pregătește-te să-ți încălzești sufletul! Cuvintele dansează cel mai frumos în cărți, își au 
spectacole în biblioteci și scot ce este mai frumos la iveală din om prin povești. Sărbătorește-te prin investiția în 
tine însuți și sporește în frumusețe spirituală, în suflet, în valoare morală și în Omenie! 

                                                                                                                                     Din preaplin de sărbătoare,
                                                                                                                                     Două clinchete de peniță îndrăgostită

IUBEȘTE cu toată inima, ASCULTĂ cu atenție, TRANSFORMĂ greșeala și negativul în lecții de viață, FII BUN cu 
tine însuți și cu ceilalți, RESPIRĂ cu forță și ENERGIZEAZĂ-TE prin lectură, conectare cu natura ... !

DRAGĂ ,



CRĂCIUN FERICIT!
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Miros de portocală în peniță…

 Se crăpa de ziuă. Soarele apărea dintre norii buclucaşi ca nişte pitici de după rochia albei ca zăpada. 

Împiedicându-se în şosetuţele puţin cam mari,   un căpșor buclat de culoarea razelor dimineţii, zburdă veselă 

spre mirosul de scorţişoară ce-i mângâia nările. O clipă, chipul  cireşiu înmărmuri. gândul îi zbură la Crăciunul 

trecut: primise o păpuşă cu ochi de chihlimbar care stârnise invidia celorlalte fetiţe. Ea nu fusese însă 

mulţumită. Probabil că moşul îi rătăcise scrisoarea sau i-o încurcase cu a altei bălăioare. Ieși din amintiri ca 

de după o perdea înstelată, plină de speranță că acest Crăciun dorința i s-a legat de clopoțeii saniei și va 

ajunge la ea în sunet de colind.
  Trezindu-se din reverie, micuţa se îndreptă voioasă către brăduleţul ce trona în mijlocul unei camere 

nu prea mari. Strălucirea beculeţelor argintii făcea acel loc sărăcăcios să fie unul magic pentru copila de 10 

ani. Un plic subţire se întrezărea printre cadourile voluminoase, ambalate cu grijă în hârtia de anul trecut. 

Mirosea a portocală, iar pe el se putea citi, scris cu litere pictate atent,: pentru Cristina. Un zâmbet slab îi 

însenină faţa lipsită de speranţă. Desfăşură cu multă grijă ambalajul , scoţând la iveală o coală albastră de 

hârtie scrisă cu multă măiestrie și legată jucăuș cu o coajă de portocală pe post de panglică. Ochi-i încercau 

a sorbi cuvintele, în timp ce nasul i se desfăta cu mireasma Craciunului:
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Un mers cuminte se auzi pe hol. O tânără cu ochii mari păşi în cameră.

Pe obrajii fetei se prelingeau şiroaie de lacrimi pe care le gusta un zâmbet mulţumit: 
Primise scrisoarea. Mama ei era fericită şi nu a uitat-o. Un miorlăit somnoros se auzi de lângă masă. Cu ochii 
plini de perle, Cristina alergă către ghemotocul de blană, strigând: Dolphi, Dolphi, nu ne-a uitat, ne iubeşte şi îi 
este şi ei dor!

 înțepătoare ce se pierdea în alergătura timpuluI. 

Fetiţa îi povesti entuziasmată de darul ei, iar tânăra o asculta privind-o dulce. O trimise în cameră şi o urmări 
îndelung depărtându-se. Gândurile i se auzeau cum pică lin pe podea, ca niște clape atinse timid …sper că am 
făcut o faptă bună. Merita ca măcar de acest Crăciun să o simtă aproape. Beculeţele se sting. Din stradă se 
auzeau surd literele din trista pancardă :

-Ai să trezeşti pe toată lumea, zise fata cu un surâs, pe un ton ce voia să pară dojenitor.

ORFELINAT.  Vântul încerca să şteargă praful, iar picăturile de ploaie, realitatea

Viaţa este frumoasă pe mare, dar valurile nu pot acoperi dorul nebun de tine, de noi. În curând, nădăjduiesc că 

mă voi întoarce pe uscat, pentru a te lua cu mine. Visez la o casă în care să stăm numai noi două şi Dolphi. 

Sper că vă este bine la amândouă şi că sunteţi atent îngrijite de domnişoara Maria. Sunt alături de voi cu 

gândul şi cu sufletul. Crăciun luminos!

Iartă-mă că nu ţi-am putut trimite niciun cadou anul trecut, dar viaţa pe mare este dificilă, iar  scrisori nu 

putem trimite decât una pe an, multe rătăcindu-se. Sper că aceasta a ajuns la tine la timp, pentru a o putea 

găsi sub brad în ajunul Crăciunului.

Scumpa mea fiică,

Din inimă, mama

ORFELINAT
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Desenează un brăduț plin cu globulețe care înfățișează
valorile tale în viață!
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Scrie cel puțin cinci dorințe ale celor dragi (părinți, bunici,
frați, surori etc.)!
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