
 

 

 

 

 

Într-o zi, Five, o stea de mare portocalie și 

strălucitoare, Elfie, un mic scalar și Sammy, un 

căluț de mare, se jucau împreună. Se zbăteau în 

nisip, în timp ce mișcarea crea o movilă pe care o 

numeau castel. Sammy era regele castelului, Five 

era un cavaler curajos care se întorcea de la 

luptă, iar Elfie era sluga ocupată care se grăbea 

să se pregătească pentru o sărbătoare care avea 

loc în cinstea cavalerului viteaz Five. Meduza 

Jimmy îi urmăreau cum se jucau și se simțea un 

pic geloasă pentru că își dorea să se poată juca 

cu cei trei prieteni, dar era mândră și nu voia să 

ceară să se alăture distracției. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Voi trei vă jucați un joc atât de prostesc, 

spuse Jimmy. Și acest morman de nisip nu 

seamănă cu un castel. Este atât de slab încât pot 

să-l dau jos cu mișcări simple ale tentaculelor 

mele. A început să râdă în timp ce dărâma 

castelul cu tentaculele sale. 

- Ești un bătăuș, Jimmy, spuse Sammy. 

Poate dacă te-ai juca cu noi te-ai distra și tu. 

- Eu să mă joc cu voi? Ha! Am lucruri mai 

bune de făcut. În plus, sunt mult mai inteligent 

decât voi. Jocurile mele sunt prea grele pentru 

voi. 



 
 
 
 
 
 
 

Sammy știa că Jimmy nu are prieteni, pentru 

că i-a intimidat mereu pe alții. Nici celelalte 

meduze nu s-au înțeles cu el. Lui Sammy îi 

părea rău de el și voia să încerce să-l includă. 

- Vrem să încercăm să jucăm unul dintre 

jocurile tale. Nu-i așa? Spuse Sammy, 

întorcându-se către Five și Elfie. 

- Sigur, a venit răspunsul lor nerăbdător, 

încântați de gândul la un nou joc. 

- Vom juca ascunsa. Te las să te ascunzi 

întrucât nu îmi va lua mult timp să te găsesc, 

zâmbi Jimmy.  

- Și atunci va fi rândul meu să mă ascund 

și voi trei puteți încerca să mă găsiți. Cu asta, a 

început să numere. Număr până la 100. 1-2-

3… 

- Unde ne vom ascunde de Jimmy? 

întrebă Elfie, părând îngrijorat. Dacă am face 

un castel de nisip și ne-am ascunde în el, l-ar 

dărâma și ăsta ar fi sfârșitul ascunzătorii 

noastre.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cei trei prieteni nu știau unde pot găsi o 

ascunzătoare suficient de bună ca să se 

ascundă de Jimmy. 

- Ce spui de locul acela? Întrebă Five. A 

arătat înspre reciful mare de corali, colorat. Ne 

vom separa și ne ascundem fiecare undeva pe 

acolo… 

Elfie și Sammy au fost de acord, iar cei trei 

prieteni s-au ascuns repede. 

- Gata sau nu, eu vin, a strigat Jimmy 

după ce a ajuns la 100. 

Jimmy nu putea să-i găsească pe cei trei 

prieteni nicăieri.  Jimmy a înotat, a căutat și s-a 

distrat foarte bine făcând acest lucru. A fost 

frumos să fie inclus într-un joc. L-a găsit pe 

Sammy, dar nu i-a putut găsi pe Elfie sau Five.  

Reciful de corali era foarte mare. Jimmy i-a 

strigat, râzând puțin:  

- Renunț, Elfie și Five. Ieșiți de oriunde    

v-ați afla. 
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