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    I.  Citiți cu atenție textele: 

     a)    În frigider nu mai e decât suc de portocale. Nimic altceva de turnat peste cereale, asta 

dacă nu vă închipuiți că maioneza, ketchupul sau zeama de murături ar merge cu cerealele 

Toastios, lucru de care mă îndoiam, la fel ca sora mea mai mică, deși ea mâncase tot felul de 

chestii bizare la vremea ei, cum ar fi ciocolată cu ciuperci. 

- Nu mai e lapte, a zis sora mea. 

- Nu-i, am zis eu uitându-mă în frigider, în spatele borcanului cu gem, doar-doar oi găsi 

ceva. Niciun strop. 

          Mama plecase la o conferință. Avea de prezentat o lucrare despre șopârle. Înainte să 

plece,  ne-a amintit toate lucrurile importante care trebuia să se întâmple în lipsa ei. (Pe 

frigider scria mare pe o foaie de hârtie: ”Mai trebuie lapte!”, ”Nu uitați! Repetiția cu 

orchestra! Lecția de vioară! Instalatorul! Hrăniți peștișorul auriu! Vă iubesc. Mama” 

        Tata citea ziarul. Nu cred că e foarte atent la ce se întâmplă în jurul lui când citește 

ziarul. 

- Ai auzit? A întrebat mama, care e bănuitoare din fire. Ce-am zis? 

- Nu uita să duci copiii la repetiția cu orchestra, sâmbătă; ai pus în congelator câte o 

cină pentru fiecare seară cât lipsești și le-ai etichetat; cheia de rezervă e la familia 

Nicholson; instalatorul vine luni dimineață și să nu tragem apa în toaleta de la etaj 

până vine; să hrănim peștișorul auriu; ne iubești și te întorci joi, a zis tata. 

                                                                     ( Neil Gaiman, Noroc cu laptele) 

    b)     După 83 de ani, un zăgan survolează din nou România. Zăganul (Gypaetus barbatus) 

este una dintre cele patru specii de vulturi care au cuibărit cândva și la noi în țară, dar care nu 

a mai fost văzut din 1933. Pasărea care se află acum pe teritoriul României se numește 

Adonis si este una dintre păsările care era menită să contribuie la refacerea populației de 

zăgani din Franța. Biologul Sebastian Bugariu și ecologul Cristi Domșa au fost cei care au 

văzut și au fotografiat un exemplar de zăgan,  cunoscut şi sub numele de Adonis. (…) 



         „Pasărea ajunsă în România provine dintr-un program de înmulţire din captivitate, din 

Cehia, şi a fost eliberată în 2014 în Masivul Central Francez într-un proiect european de 

reintroducere a zăganilor”, precizează Societatea Ornitologică Română. 

         Adonis a plecat din Franţa prin toată Europa – Belgia, Germania, Elveţia, Franţa, 

Austria, Slovacia, Polonia, Belarus, Ucraina și acum România. Coordonatorul elveţian a luat 

legătura cu Ciprian Fântână (SOR) și a semnalat faptul că emițătorul păsării transmitea date 

din aceeași locație, ceea ce însemna că e posibil să fi apărut probleme. „Mergeam cu Cristi în 

apropiere de locația indicată de emițător, când l-am văzut. Adonis era pe un mal înalt, în 

apropiere. Era imposibil de ratat, pentru că este o pasăre foarte mare. După ce ne-a văzut, și-a 

luat zborul și a trecut apoi pe deasupra noastră de mai multe ori, ceea ce ne-a dat ocazia să îl 

vedem bine şi să avem fotografii detaliate cu vulturul”, a povestit biologul Sebastian Bugariu. 

Până acum, zăganul Adonis, primul observat în România după 83 de ani, a survolat 

Transilvania. În zilele în care „se plimbă”, Adonis poate parcurge 190-200 de kilometri sau 

chiar mai bine. 

(Zăganul zboară din nou în Transilvania, după o absență de aproape 100 de ani, în 

Monitorul de Cluj) 
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