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Dedic această carte fetiței mele, Sofi,  
și tuturor inimilor mici și mari. 

Ascultați-vă inima și aveți grijă de ea!
 I.S.

Din inimă, pentru 
..................................
..................................
..................................





Bine te-am găsit!

Te-ai gândit vreodată ce ți-ar spune inima ta dacă ai sta la o 
poveste cu ea, ca doi prieteni buni? Nuuu? 

Ei bine, haide să îți spun câte lucruri interesante am aflat eu 
despre inima mea, ba mai mult, despre mine chiar – și asta,  

pentru că i-am acordat puțin timp și atenție doar ei. 

„Curiozitatea” și „curajul” de a o întreba tot ce mi-a trecut prin minte  
mi-au oferit niște răspunsuri foarte interesante pe care vreau  

să ți le împărtășesc și ție. 

Te întrebi cum am vorbit eu cu inima mea, Hailey? 
Nimic mai simplu! 

Dacă îți dorești cu adevărat ceva, orice este posibil!
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Să îți spun cum fac eu: închid ochii și număr –  
1, 2, 3, 4, 5 – în timp ce trag aer adânc în piept și mă las 
purtată de imaginația mea.

Vreau să îți spun că ador aventurile în care am alături de 
mine familia și prietenii. Știi că printre prietenii mei cei mai 
buni sunt și cărțile? 

De ce? Pentru că de fiecare dată, cu ajutorul lor, descopăr 
cele mai interesante lucruri și răspunsuri la întrebările mele. În 
plus, cu ele nu am timp niciodată să mă plictisesc. Da, da, exact 
așa cum ai auzit!

Ooo, m-am luat cu poveștile și am uitat să mă prezint! 
Eu sunt Maria și am 5 ani.
Sunt o fetiță curajoasă, energică și foarte, foarte curioasă, de pe planeta 

Pământ, la fel ca tine.

Îți împărtășesc un secret: cărțile te pot ajuta să ai o imaginație cât mai 
bogată și să poți călători oriunde vrei tu! Cred că datorită lor am reușit eu să 
vorbesc cu prieteni speciali, despre care îți voi povesti puțin mai încolo.



 Haide să îți fac cunoștință cu Hailey. Ea este inima mea și o prietenă minunată. 
Învățăm mereu lucruri noi una de la cealaltă și cu fiecare zi ce trece ne cunoaștem 
din ce în ce mai bine.

Ești și tu curios și pregătit să afli ce lucruri interesante am descoperit despre 
Hailey, inima mea? 

Să pornim la drum!
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Despre inimă și corpul ei

Este vineri; Maria abia s-a trezit și, cu părul ciufulit și zâmbetul pe buze, a luat 
în mână cartea pe care nu a terminat-o de citit aseară la culcare mama ei. 

Este o carte nouă despre corpul uman. Nici bine nu apucă să o deschidă și mintea 
îi și zboară la inimioara ei. 

Ca de obicei, închide ochișorii ei albaștri, somnoroși acum, și numără ușor până la 
5, respirând adânc – moment în care pătrunde în lumea imaginației.

— Bună dimineața, inimioară dragă! De aseară, de când mi-a citit mami despre 
tine din cartea nouă, sunt tot mai curioasă să te cunosc mai bine. Știi, mă tot întreb 
cum arată corpul tău pe dinăuntru.

— Bună dimineața și ție, Maria! Am o idee grozavă, vino cu mine!
Hailey o prinde de mână pe fetița rămasă mută de uimire și o duce într-o cameră 

luminoasă. Prin geamurile mari și larg deschise pătrunde aerul proaspăt al dimineții 
de vară.


