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A fost odata un ren pe nume Coffee. Ea locuia în pădure, alături de un iepuraş. Bănuiesc, dragi cititori, că vă 
întrebaţi de ce renul nostru poartă nume de cafea. Ei bine, mama ei nu îndrăgea prea mult cafeaua, dar blăniţa 
puiului avea culoarea ei când s-a născut. 

Lui Coffee îi plăcea să danseze şi să cânte, dar ea visa la multe aventuri, alături de iepuraşul cel jucăuş. Plănuia 
aventurile cu mare atenţie. Ea visa la Ţinutul îngheţat, Lacul peştilor de aur, Grădina fluturilor magici, Castelul 
oamenilor de zăpadă, Podul din pălării. 

Într-o dimineaţă, Coffee şi-a anunţat amicul să-şi facă bagajul pentru prima lor călătorie. Iepuraşul sări în 
grabă să-şi strângă hainele groase pentru aventura ce urma. În Tărâmul îngheţat era foarte frig, dar ei erau curajoşi. 
Bine,aşa se lăudau. 

- Iepuraşule, iepuraşule, vino repede!
-De ce?
- Uite! Nu-i aşa că e frumos?
- E mai mult decât frumos!
Coffee vedea în jurul ei numai gheaţă alunecoasă şi zăpadă care semăna cu o plapumă albă uriaşă. Norii erau

pufoşi ca vata de zahăr. 
- Coffee, am obosit. Şi mi-e foame.
- Urcă-te pe spatele meu şi trage un pui de somn!
- Bine, Coffee, aşa o să fac.
După un timp, Coffee şopti:
- Iepuraşule, trezeşte-te! Se aude ceva în urma noastră.
- Ce e? Ce e? sări iepurele speriat.
- Nu ştiu. Nu pricep ce se întâmplă.
- Cad bucăţele de gheaţă din pomi.
-0,nu!
-Au, m-a lovit!
- Să plecăm de aici!
Au alergat cât i-au ţinut picioarele. S-au trezit într-o peşteră. Acolo era muzică şi lumină, de la foc. În jurul

focului erau mulţi aventurieri. Au făcut cunoştinţă cu ei şi s-au alăturat petrecerii lor. Au povestit aventuri şi s-au 
bucurat de ziua cea frumoasă. 

Pescaru Miruna, clasa I C 

Î 

Butiuc Andrada, clasa I C 

















































TREPTELE CUNOAŞTERII
Şcoala Gimnazială „ORIZONT”

Nr.1/2019




