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De acelaşi autor,
la Editura Scriptum, pentru copii:

Seria Regelui
Băiatul și marea
Cântecul Regelui

Copiii Regelui
Fiindcă te iubesc

Pălărie pentru Ivan

Seria Hermie & prietenii
Buzby, albinuțul neascultător

Dumnezeu mă iartă, și eu te iert
Flo, musca mincinoasă

Stanley, gândăcelul mirositor
Webster, păianjenul fricos
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u multă vreme în urmă, într-o țară îndepărtată și 
foarte diferită de tot ce ai văzut vreodată, trăia un 
bărbat cu totul special. Numele lui era Șadai. Șadai era 
un uriaș cu inimă bună. Avea ochi mari albaștri și o 

barbă lungă, stufoasă. Ori de câte ori râdea, și nu se zgârcea 
deloc la zâmbete, obrajii i se ridicau până sub ochii care 
deveneau ca niște semilune ale bucuriei.

Când cânta – și cânta mai mereu – totul în jur se oprea să-l 
asculte. Chiar și plopii cei mai înalți își plecau ramurile ca să-l 
audă cât mai bine. Veverițele, fluturii și păsările se strângeau în 
jurul lui. Până și copiii se opreau din alergarea lor când îi auzeau 
vocea. Și bine făceau, căci cântecele lui Șadai erau compuse 
tocmai pentru ei.
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