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Personajele/ The characters 

1. Paxi 

 

 

 

 

 

 

 

2. Anthony, the galaxy 

 - when he gets upset, he swallows 

something 

 

 

 

3. Cloud - Constelator 

- Sensitive, shy 

- floats 
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4. Tomas, rocket 

- Speaks, the rocket engine is 

his heart 

 

5. The Space 

Cat, the Captain 

  - funny 

 

 

 

6. Sans, the astronaut 

- intergalactic skeleton 

- brave, powerful, funny 

- It has lasers 

- he can break out his limbs 

They are all a team. They are travelling in space and 

they are discovering new worlds. Each partner can 

present how they are doing the discovery and what they 

discovered. 
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I. Călătoria spaţială 

 

Într-o zi, pe planeta BRÂNZENIA, Paxi i-a chemat pe 

Sans şi pe Pisica Spaţială. Împreună s-au îndreptat spre garajul lui 

Paxi. Se tot gândeau ce ar putea inventa. 

- Hmmm…dar ce să construim? întrebă Paxi.  

- Ce-ar fi să construim o bicicletă? spuse Sans. 

- Nu ar fi mai bine să construim o rachetă? întrebă Pisica 

Spaţială. 

- Daaaa!!! strigară Paxi şi Sans. 

Zis şi făcut. Ei au folosit:  3 motoare ale unor avioane mai 

vechi, 7 000 de tone de metal, o paraşută uriaşă şi multe tone de 

combustibil. În două zile racheta a fost gata. 

- În  sfârşit, am terminat! strigară în cor. 

- Ce vreţi să mâncăm, prieteni? întrebă Paxi. 

- Ce-ar fi să mâncăm brânză? întrebă racheta. 

- Cine a spus asta? întrebă Pisica Spaţială. 

- Eu, racheta Tomas! Voi m-aţi creat! 

- Wow! Tu vorbeşti? 

- Da, vorbesc!spuse Tomas. Vreţi să vă scot la o plimbare? 

- Da! Da! Da! 

- Vreţi să-l vizităm pe Antony? 
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- Da, dar să sperăm că îl vom prinde în toane bune…, zise 

mai mult pentru el Paxi. 

Tomas i-a primit pe toţi înăuntru şi s-au îndreptat în 

trombă spre Antony, galaxia. 

- Auuu, mă doare!ţipă Antony. Auuuu!! 

-Ce se întâmplă? spuse Sans. 

Galaxia era nervoasă pentru că tocmai îşi  luase micul 

dejun şi nu-şi făcuse siesta. Cât ai clipi din ochi, Antony i-a 

înghiţit pe toţi. 

- Ajutor! Ajutor! Ajutor!!! strigară toţi în cor. 

- Salvaţi-ne!spuse Paxi speriat. 

Dintr-o dată şi-au dat seama că nu se mai învârteşte tot în 

jurul lor. Se aflau într-un paradis plin de stele. Ziceai că sunt 

diamante pe pereţi, iar strălucirea lor te făcea să închizi ochii. 

Acolo l-au întâlnit pe Nor –Constelator. 

- Bună!salută constelaţia. Ce vă aduce pe aici? 

- Am fost devoraţi de Antony, galaxia! strigară toţi în cor. 

Ştii cum să ieşim de aici? 

- Da! Am o idee! Doar că avem nevoie de lasere… 

- Am eu lasere! spuse Sans. 

- Vezi gaura aceea neagră de acolo? 

- Da. O văd! 

- Trage în ea şi imediat se va deschide un portal! 

-Suntem salvaţi! a spus Pisica Spaţială. 
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Echipajul s-a întors pe planeta BRÂNZENIA. Toţi erau 

obosiţi, dar încântaţi de aventura spaţială.. Cu toţii sperau, în sinea 

lor, să mai trăiască astfel de momente.        

 

Space travel 

 

      One day, on planet Cheese, Paxi called Sans and 

Space Cat. They went together to Paxi’s garage. They were 

thinking what they could invent. 

      “Hmm… What could we make?” 

      “Let’s make a bicycle!” said Sans. 

      “We could make a rocket better!” said Space Cat. 

      “Yeess!!!” screamed Paxi and Sans. 

     Said and done. They used: 3 engines of old planes, 

7,000 tons of metal, a huge parachute and many tons of fuel. The 

rocket was ready in two days. 

      “At last, we’re done!” screamed all together. 

      “Friends, what do you want to eat?” asked Paxi. 

      “Let’s eat cheese!” said the rocket. 

      “Who said that?” asked Space Cat. 

      “It’s me, rocket Thomas! You have made me!” 

      “Wow! How is it possible? Can you speak??” 

      “Yes, I can speak!” said Thomas. “Do you want to 

take a walk?” 
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      “Yes! Yes! Yes!” 

      “Do you want to visit Anthony?” 

      “Yes, but let’s hope we catch him in a good mood…”, 

said Paxi for himself. 

     Thomas received everyone inside and they headed 

quickly to Anthony, the galaxy. 
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      “Ouch! That hurt me!” shouted Anthony. “Ouch!” 

      “What is going on?” asked Sans. 

     The galaxy was nervous because he had just taken his 

breakfast, but he had not made his siesta yet. In a second, 

Anthony swallowed all of them. 

      “Help! Help! Help!” screamed all together. 

      “Save us!” said Paxi, who was very scared. 

     Suddenly, they realized that nothing was spinning 

around them anymore and everything was quiet. They were in a 

paradise of stars. The stars seemed like diamonds and their 

brilliance made them close their eyes. There they met Cloud- 

Constelator. 

      “Hi!” greeted the constellation. “What brings you 

here?” 

      “We have been devoured by Anthony, the galaxy!” 

shouted all together. “Do you know a way to escape from here?” 

     “Yes! I have an idea! But we need lasers!” 

     “I have lasers!” said Sans. 

     “Can you see that black hole out there?” 

     “Yes! I see it!” 

     “Shoot at it and after that a portal would open!” 

     “We are saved!” said Space Cat. 

     The crew returned to planet Cheese. Everyone was 

tired, but they were delighted by the space adventure. Every one 
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of them hoped to live as many times as possible such memorable 

moments. 

Class 3 S and Isabella Ciovlică 

*** 

 

II. Planeta   Viselor 

 

Într-o zi  friguroasă, pe planeta Neptun, Pisică spațială își 

aștepta  prietenii. Fiind căpitanul, ea urma să aleagă planetele pe 

care vor merge de data aceasta. 

- Bună, Nor Constelator! spuse Pisica. 

- Aaa...bu-nă Pisica spațială! spuse Norul. 

Fiind foarte timid, Norul pluti până ce găsi un loc potrivit 

și retras pentru aș astepta prietenii. 

După un timp, sosiră Paxi, Tomas racheta și Sans, 

astronautul. 

- Buna tuturor! Astăzi vom merge pe Planeta Visurilor! 

spuse Pisica. 

- Super! ziseră ceilalți uimiți.  

- M-am informat și am aflat ca pe aceasta planeta ai 

dreptul la o dorința și ca este foarte aproape de noi. Deci să 

plecăm! 

Cu toții plecară dupa Pisica, fiind singura care cunoștea 

drumul. 
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- Am ajuns! spuse Pisica entuziasmata . 

- Totul este transparent! observa Tomas . 

- Da, trebuie să ne punem câte o dorinta rapid! Eu vreau să 

fie o planeta gogoașă . 

În acel moment, acea bilă incoloră se transformă într-o 

gogoașă. Pe ea se aflau o mulțime de leagane și tobogane, ba mai 

mult, erau și rulote cu gogoși apetisante. Dar cea mai buna parte e 

ca erau de vânzare. 

Cei șase prieteni se distrară si se amuzara până târziu. 

Luându-și la revedere de la noua lor planetă, se întoarseră acasă 

mai fericiți ca niciodată. 

 

 

The Planet of Dreams 

 

On a cold day, on planet Neptune, the Space Cat awaits 

her friends.  Being the captain, she was going to choose the 

planets to go this time. 

“Hello, Cloud Constelator!” said the Cat. 

“He-llo, Space Cat!” said the Cloud . 

Being very shy, the Cloud flew until he found a suitable 

and retired spot to wait for his friends. 

After a while, Paxi, Thomas - the Rocket - and Sans - the 

astronaut - came. 
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“Hi, everyone! Today we will go to the Planet of 

Dreams.” 

“Super!” said the others astonished. 

“I informed myself and I found out that on this planet you 

are entitled to a wish and that it is very close to us. So let’s go!” 

All of them followed the Cat, who was the only one to 

know the way. 

“We arrived!” said the Cat enchanted. 

“Everything is transparent!” said Thomas. 

“Yes, we must make a wish fast! I want this planet to be a 

donut planet.” 

That same moment, that transparent ball turns into a 

donut. There were a lot of swings and slides on it, and, what’s 

more, there were little caravans with delicious donuts. But the 

best part was that they were for sale. 

The six friends had fun until late that day. Saying goodbye 

to their new planet, they returned home happier than ever before. 

 

Class 5A and Cristina Dragomir 

*** 
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III. exploraTTERII 

 

Aiurea...aici nu se poate trăi! 

Cei trei prieteni hotărăsc să părăsească Pământul. Space 

Cat, Sans și Paxi se îmbarcară pe Cassiopea, norul blând de la ora 

15. Nu după mult timp au găsit o nouă galaxie, Anthony. Fericirea 

nu a fost de durată...Anthony pufăăăăia zgomotos,înghițind tot ce-

i ieșea în cale. 

- Ajutoooor! strigă speriat Cassiopea. 

Nuuu! Anthony îl înghițise... Dar cei trei prieteni?  

Pluteau , explorau viața pe Anthony. Aici erau cutremure 

frecvente, galaxia  Preera mereu agitată, lucrurile înghițite se 

îngămădeau, creau o atmosferă anthonyană, de netrăit. Ei căutau o 

lume bună unde să nu existe violență, cu resurse pentru toți . 

Printre ruine, praf și corpuri diverse le atrase atenția o 

rachetă vorbitoare. Tomas avea o inimă mare, motorul ce putea 

să-i ducă oriunde în spațiu. Acum că nu mai exista Cassiopea, 

Tomas este o minune în calea lor. Sans se oferi să le fie ghid, era 

așa curajos!...Space Cat fu ales capitan. 

Anthony pufăia nemultumită. Ar fi vrut și ea să aibă 

prieteni. Dar cum? După fiecare supărare îi înghitea...Înțeleptul 

Paxi o luă pe Anthony sub protecția sa, garantând flapsurile și 

motoarele tuturor... porniră cu toții spre o altă destinație. 
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Acum erau 5 exploratori. Împreună căutau viața nouă. 

BINELE. 

ExploraTTERS 

 

Crazy... No one can live here! 

The three friends decided to leave the Earth. Space Cat, 

Sans and Paxi embarked on Cassiopea, the gentle cloud at 15 

o'clock. Not long after, they found a new galaxy, Anthony. Their 

happiness didn’t last long... Anthony was puffing noisily, 

swallowing everything that got in his way. 

“Heeelp!” cried scared Cassiopea. 

Nope! Anthony swallowed it... What about the three 

friends? They floated, exploring life on Anthony. There were 

frequent earthquakes, the galaxy was always agitated. The 

swallowed things were piling up, it was an Anthonian, an unlived 

atmosphere. They were searching for a good world where there 

would be no violence, with resources for all. 

Among the ruins, dust and various bodies their attention 

was caught by a talking rocket. Thomas had a big heart which 

was the engine that could take them anywhere in space. Now that 

there was no more Cassiopea, Thomas was a miracle on their 

way. Sans offered himself to guide them, he was so brave!... Space 

Cat was elected captain. 
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Anthony was puffing disrespectful. He would have wanted 

to have friends, too. But how? Every time he got upset, he 

swallowed them up. The wise Paxi took Anthony under his 
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protection, guaranteeing for the flaps and motors of all of them... 

They started to another destination. 

Now there were five explorers. Together they were looking 

for a new life. The Goodness. 

 

Class P.A and Mara Radu & Mărioara Radu 

*** 

 

IV. O zi spațială minunată 

 

Odată, cei trei prieteni intergalactici, Sans, Tomas The 

Rocket și Anthony, au hotărât că n-ar fi rău să facă o plimbare 

până pe planeta Ally- O. Doar era aproape și, cum ei se plictiseau, 

acesta era cel mai bun lucru de făcut.. Așa că, hai la drum! 

-Într- o zi spațială ai timp de foarte multe lucruri, zise 

Anthony. Am putea, pe planeta asta, să găsim pietre noi pentru 

colecția mea. 

-Da, răspunse și Sans, astronautul. Doar ai o grămadă. O 

să poți umple găurile acelea negre care te tot supără de ceva timp. 

-Să mergem, prieteni! Vedem curând ce vom găsi! Urcați, 

vom călători în siguranță dacă vă așezați comod și vă puneți 

centurile, spuse Thomas Rocket. El era cel care îi ducea, fiind o 

rachetă foarte rapidă și, uneori, foarte vorbăreață. Azi, însă, părea 

cam grăbit. 
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Au aterizat pe solul planetei nou descoperite. Au coborât 

curajoși și nerăbdători de cunoaștere. Însă, părea cam pustiu. Au 

înaintat suficient cât să-și dea seama, la un moment dat, că nu prea 

aveau ce vedea diferit. Planeta avea aer colorat, munți ca de sticlă, 

dar apă, ca pe pământ, deloc. Nu se simțea nicio urmă de vreo 

ființă care să locuiască aici. 

Dintr-o dată, un obiect roșu, care zbura cu viteză, se 

îndrepta către ei.  

-Băieți, vedeți ce văd și eu? Întrebă Thomas. Oare ce o fi? 

-Da, e ceva nu prea mare, răspunse Sans. Aș putea să-i dau 

o îmbrățișare cu laserul meu, dacă se va dovedi că e agresiv cu 

noi. 

-Lasă- l să se apropie, am eu grijă să îl înghit, zise și 

Anthony. Doar să mă supere!    

Însă, odată ce se apropie, cei trei au putut să vadă că 

înăuntrul navei era un extraterestru mic, verde, cu o privire 

curioasă. Nava a aterizat iar verdele cel mic a coborât cu ușurință. 

Se afla acum în fața lor.  

trebuie schimbată poza cu una de o calitate mai bună. 

-Hei, salut! Eu sunt Paxi! Voi cine sunteți? 

- Hmm…păi eu sunt Anthony! Aș putea să te înghit acum. 

-Eu, Sans! Iar el de aici este Thomas. Tu aici locuiești? 

-Da, răspunse Paxi. E casa mea dintotdeauna. Vreți să vă 

duc la o petrecere allyană? Așa, ca de bun venit! 
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-Da, o idee bună! răspunseră, într-un glas, toți trei. Să 

zburăm! 

În scurt timp au ajuns la petrecere. Au întâlnit și vechi 

prieteni din expedițiile de altă dată: căpitanul Space Cat și Cloud 

Constelator. S-au amuzat copios când au început să povestească 

despre momentul când toți alergau un șoarece spațial care, din 

greșeală, l-a speriat teribil pe Cloud. Curajosul Space Cat a reușit 

să își asigure cina în acea zi. Paxi era foarte încântat de noii săi 

prieteni. A fost o super petrecere și o zi spațială minunată! 
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A great spatial day 

 

Once upon a time, the three intergalactic friends, Sans, 

Thomas, the Rocket and Anthony, the Galaxy, decided that it 

wouldn’t be a bad idea to go on a trip to Ally-O Planet. It was 

close and they were bored so, that was the best thing to do. Then, 

off they went! 

“You have time to do so many things on a spatial day”, 

said Anthony. “On this planet, we could find new rocks for my 

collection.” 

“Yes”, answered Sans, the Astronaut.” You just have a lot. 

You will be able to fill those black holes that upsets you for some 

time.” 

“Let’s go, friends! Soon we will see what we can find. 

Come up, we will travel safely if you stand comfortable and put on 

your belts”, said Thomas, the Rocket. He was the one that carried 

them, being a very fast rocket and, sometimes, very talkative. But 

today, he seemed to be in a hurry. 

They landed on the ground of the new discovered planet. 

They got down brave and eager to discover.  But it seemed a bit 

deserted. They advanced enough to realize, at a point, that they 

had little to see. The planet had coloured air, mountains like glass 

but water, as it was on Earth, no way! It couldn’t be felt any sign 

of living being to live there. 
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All at once, a red object that was flying rapidly, headed 

towards them. 

“Boys, do you see what I see?” asked Thomas. “What 

could it possibly be?” 

“Yeah, it is something not too big. I could give it a hug 

with my laser if it becomes aggressive.” 

“Let it get closer to us, I’ll take care to swallow it”, said 

Anthony, too. “Just to dare bother me!” 

But, once it get closer, the three friends could see that 

inside the ship there was a little green alien, with look at them 

curiously. The ship landed and the little green alien got down 

from it slowly. It was now in front of them. 

“Hey, hi! I am Paxi! Who are you?” 

“Hmm…I am Anthony! I can swallow you now!” 

“I am Sans and next to me is Thomas. Do you live here?” 

“Yes”, answered Paxi.” It is my home since ever. Do you 

want to go with me at an allyan party? To welcome you.” 

“Yeahhh, it’s a good idea!” replied, all at once the three 

friends.” Let’s fly over there!” 

Soon they got to the party. They also met old friends from 

other expeditions: Captain Space Cat and Cloud Constelator. 

They were amused when they began to talk about the moment 

when everyone was running after a space mouse that accidentally 

terrified the Cloud. Courageous Space Cat managed to get dinner 
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that day. Paxi was very excited about his new friends. It was a 

great party and a great spatial day! 

 

Class P.S and Silvia Mareș & Gabriela Călin 

*** 

 

V. Aventura spațială 

 

Într-o zi din anul 3117, Pisica Spațială s-a trezit pe o 

planetă ciudată. A observat că în jurul ei erau și prietenii ei, 

echipajul misterios, Sans, astronautul, Thomas, racheta, Anthony, 

galaxia, Nor Constelator și cunoscutul extraterestru, Paxi.  

S-au plimbat prin deșertul planetei până au ajuns la un 

depozit abandonat. Au intrat și au descoperit o rachetă. Au 

reparat-o cu multă migală și au pornit la drum. 

Au continuat să cerceteze imensitatea spațiului cosmic. 

Mulți asteroizi le-au stat în cale dar i-au evitat cu măiestrie. 

Au descoperit o planetă care semăna cu Luna. S-au decis 

să se oprească și să se odihnească. 

Nici nu au trecut zece minute si un uriaș Mergcokbloc 

flămând a apărut în calea lor. Speriați, aceștia și-au luat zborul și 

au început să planeze printre stânci. Spre norocul lor, Sans și 

laserele lui intergalactice l-au învins pe marele Mergcokbloc.  
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Astronomii, așa cum s-au autointitulat, au numit planeta  - 

Tamus. 

Au poposit câțiva ani pe planetă. Au cercetat-o. Au 

descoperit cum se vindecă bolile.  

Într-o zi s-au decis să se intoacă acasă. Au revenit pe 

Pământ, unde sunt eroii care salveaza vieți. 

Ș-am încălecat pe o rachetă, 

Și v-am spus povestea  noastră. 

 

Space Adventure 

One day in 3117, the Space Cat awoke on a strange 

planet. She noticed that her friends, the mysterious brain, Sans, 

the astronaut, Thomas, the rocket, Anthony, the galaxy, Cloud-

Constelator and the well - known alien, Paxi, surrounded her. 

They walked through the desert of the planet until they 

reached an abandoned warehouse. They went in and found a 

rocket. They repaired it with great care and set off. 

The research of the immense cosmic space continued. 

Many asteroids stood in the way, but they avoided them skilfully. 
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They discovered a planet that resembles the Moon. They 

decided to stop and rest. 

It did not take ten minutes and a hungry giant called 

Mergcokbloc appeared in their way. Afraid, they flew away and 

started gliding through the rocks. To their luck, Sans and his 

intergalactic lasers defeated the great Mergcokbloc. 

The Astronomers, as they called themselves, named the 

planet - Tamus. 
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They lived for a few years on the planet. They made 

researches on it. They discovered how to cure diseases. 

One day they decided to come back home. They came back 

to Earth, where they are now heroes saving lives with their 

discoveries. 

And they lived happily ever after… 

 

Class 4B and Miricioiu Alexandra 

*** 

 

VI. An incredible story 

 

Paxi never believed in aliens. Not until last week. 

He lived on a space-ship with Captain Cat. A great big 

space-ark. My dear father is the Captain. We travel through deep 

space, making star maps. 

 I like our life on the ship. It's nice and peaceful - just us 

and the stars. 

We thought we had the galaxy to ourselves- Antony. It is a 

galaxy which swallows everything when he gets upset. 

We never met any aliens. Until last week... 
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I was at school with my little brother Rocket Tomas. I'd 

just had my spelling pill. 

“Now, dear child,” said the teacher. “How do you spell 

LIGHT?” 

“L-I-Y-W-O-Q-G-H-T?” 

“Hmm! I think we need to change the dose.” 

“6 + 4?” the teacher asked. 

“39!” 

'Oh, dear. Let's give you some more pills...' 

Just then there was a fizz and a thud. They came from the 

landing bay. 

We rushed out. There sat a little shuttle, bashed and 

dented. Antony had swallowed it. From the yesterday's morning 

he was sad. 

And out of the shuttle climbed out... an alien. 

The alien took off its space-suit. 

We froze in fear. 

It took off its helmet. 

We gasped in horror. 

It was only a small alien... but it was hideous! 

He said that he didn't understand how he appeared there. 

We invited him to stay with us. 

Students of Tafakkur lyceum,Sumgayit 

and Aliya Agayeva 
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Poveste incredibilă 

 

Paxi nu credea niciodată în extratereștri. Nu, până 

săptămâna trecută. 

Locuia pe o navă spațială cu căpitanul Cat. O mare, mare 

arcă spațială. Dragul meu tată este Căpitanul. Călătorim prin 

spațiu, făcând hărțile stelei. 

 Îmi place viața noastră pe navă. E frumos și liniștit - doar 

noi și stelele. 

Am crezut că avem galaxia pentru noi înșine - Antony. 

Este o galaxie, care înghite totul când este supărat. 

Nu am întâlnit niciodată extratereștrii. Până săptămâna 

trecută ... 

Eram la școală cu fratele meu mai mic, Rocket Tomas. 

Tocmai îmi luasem pilula mea de ortografie. 

- Acum, scump copil, spuse profesorul. Cum spui pe litere 

LIGHT? 

'L-I-Y-W-O-Q-G-H-T?' 

„Hmm! Cred că trebuie să schimbăm doza. 

"6 + 4?" a întrebat profesorul. 

'39!“ 

'Aoleu. Să-ți dăm un alt pumn ... 

Doar atunci s-a auzit un fâșâit și un zgomot puternic. Au 

venit de la bordul de aterizare. 
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Ne-am grăbit. Era o mică navetă, zdrobită. Antony o 

înghițise. De ieri dimineața era trist. 

Și din navetă a iesit... un extraterestru. 

Extraterestrul și-a scos costumul. 

Am înghețat de frică. 

Și-a scos coiful. 

Am urlat cu groază. 

Era doar un mic extraterestru ... dar era oribil! 

El a spus că nu a înțeles cum a apărut aici. 

L-am invitat să rămână cu noi. 

Traducere: 10A & Radu Florentina 

*** 

 

VII. Hai-hui prin Univers 

 

     Suntem în anul 2080. 

   Pisica Spațială este o elevă conștiincioasă. A ajuns la                       

timp la școală. Doamna învățătoare le-a promis elevilor   că            

vor face o călătorie imaginară în spațiul cosmic. 

  -Trebuie să repetăm câteva lucruri de bază,a spus doamna 

învățătoare. Așa cum știți, Soarele este o stea care radiază lumină 

și căldură. Pământul nu este un soare,ci o planetă. Toate planetele  

se rotesc în jurul Soarelui. Luna nu este o stea,dar nici planetă. 

Este satelitul natural al Pământului. 



29 

 

  - Putem merge pe Lună? întreabă curioasă Pisica 

Spațială. 

  - Bineînțeles. Neil Amstrong a aselenizat deja pe 20 

iulie,în anul 1969.Atenție! Luna nu are atmosferă. Aveți nevoie de  

rachetă, costume de astronauți și de multe alte lucruri pentru a 

ajunge acolo. 

  - Aceasta este planeta Marte.  

  - O o o ,ar fi grozav să locuiesc aici! zise Tom visător. Aș 

merge la școală pe un scuter spațial,iar în ghiozdan aș îndesa o 

pizza cu multă șuncă,o sticlă cu suc și un măr mare-mare. 

  - Jupiter, cea de-a cincea planetă de la Soare, este cea mai 

mare planetă din sistemul solar. 

  - Ce frumoasă este!,zise Pisica Spațială. 

  - Într-adevăr, este o planetă deosebită,precizează doamna 

învățătoare.Este o planetă gazoasă, nu are suprafață solidă. 

  - Dar aceasta?întreabă nerăbdător Tom. 

  - Aceasta este Neptun.Este tot o planetă gazoasă. 

  - Se află la o distanță mare de Soare,remarcă Sans.Cu 

siguranță nu locuiește nimeni aici. 

   - Nu. Încă nu se poate locui decât pe Pământ. 

Atunci Pisica Spațială a sărit în sus de bucurie și a spus: 

 - Cred că știu ce vreau să devin cănd voi fi mare: 

UN ASTRONAUT!! 
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Wandering in the Universe 

 

     We're in 2080. 

   The Space Cat is a conscientious pupil. She arrived in 

time at school. The teacher had promised the students that they 

would make an imaginary journey into outer space. 

  "We have to repeat some basic things," said the lady. As 

you know, the Sun is a star that radiates light and heat. The Earth 

is not a star but a planet. All planets rotates around the Sun. The 

moon is not a star but neither a planet. It is the Earth's natural 

satellite. 

  "Can we go to the Moon?" The Space Cat inquired 

curiously. 

  “Of course. Neil Armstrong already landed on July 20, 

1969. Attention! The moon has no atmosphere. You need rockets, 

astronaut suits, and many other things to get there.” 

 “This is planet Mars.” 

 “Oh, it would be great to live there!” said dreamy Tom. 

“I would go to school on a scooter space, and I would stack in my 

schoolbag a pizza with a lot of ham, a bottle of juice and a big, 

big apple. 

“Jupiter, the fifth planet from the Sun, is the largest planet 

in the solar system.” 
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"That's beautiful," said the Space Cat. 

"Indeed, it is a special planet," she said. "It's a gaseous 

planet, it does not have a solid surface. 

“But this?” Tom eagerly asked. 

“This is Neptune. It's also a 

gaseous planet.” 

"It's a great distance from 

the Sun," said Sans. "Certainly no 

one lives here.” 

“No. You can live only on 

Earth.” 

Then the Space Cat came up joyful and said: 

“I think I know what I want to be when I grow up: 

AN ASTRONAUT!” 

Class 1B and Manole Maria Adriana 

*** 

 

VIII. Kilikitumbia               

          Nerăbdător să descopere alte tărâmuri, Space Cat i-a propus 

lui Tomas să-l însoțească într-o altă călătorie. 

          Au mers fără oprire zile în șir. Știau că pericolul poate să 

apară de oriunde, dar nu se opreau. Așa au reușit să trăiască 

experiențe minunate și să-i cunoască și pe ceilalți prieteni ai lor: 
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pe Paxi, pe scheletul intergalactic Sans, pe Antony, galaxia care 

înghițea ceva atunci când se supăra.  

          Deodată, în fața lor a apărut o planetă cum nu mai văzuseră. 

Era foarte colorată. Cu siguranță era locuită. Au hotărât să o 

exploreze. 

          - Se aude ceva! zise Tomas. 

          - Uite! strigă Space Cat. 

          S-au apropiat cu prudență. Era o făptură mică, de culoare 

galbenă, cu ochi blajini și voce caldă. 

          - Cum se numește planeta ta? întrebă Space Cat. 

          - Sunteți pe Kilikitumbia. Este planeta tuturor 

posibilităților. Închizi ochii, te rotești de trei ori, te gândești intens 

la ceea ce îți dorești și gata...se îndeplinește. Fiecare dorință are 

câte o culoare. De aceea planeta noastră este atât de colorată. 

        - Este extraordinar! 

        Space Cat și Tomas si-au amintit că au mai vizitat o planetă 

pe care totul era posibil cu răbdare, perseverență, înțelegere și 

bunătate. Acea planetă se numea Pământ și acolo își făcuseră 

mulți prieteni. 

        Cei doi au petrecut o lună alături de kilikitumbieni. Au fost 

încântați că au reușit să împărtășească din experiența lor și să 

învețe mai multe despre viața pe Kilikitumbia. 

        Oare ce aventură îi mai așteaptă? 
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Kilikitumbia 

 

         Anxious to discover other realms, Space Cat has proposed 

Thomas to accompany her in another space travel.  
     They went without a stop for days. They knew the danger 

could come from anywhere, but they did not stop. That was how 

they managed to live wonderful experiences and to meet their 

other friends: Paxi, the Sans intergalactic skeleton, Anthony, the 

galaxy that swallowed something when he was upset. 
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     Suddenly, a planet appeared in front of them as they had not 

seen before. It was very colourful. It was certainly inhabited. They 

decided to explore it. 

“I can hear something!” said Thomas. 

“Look!” screamed Space Cat. 

          They approached cautiously. It was a small, yellow 

creature,with gentle eyes and warm voice. 

“What is your planet‵ s name?” Space Cat asked. 

              “You are on Kilikitumbia. It is the planet of all 

possibilities. Shut your eyes, turn around three times, think intense 

about what you want and ready ... it is fulfilled. Each desire has 

one colour. That's why our planet is so colourful.” 

“It's extraordinary!” 

        Space Cat and Thomas remembered that they had visited a 

planet where everything was possible with patience, 

perseverance, understanding and kindness. That planet was called 

Earth and they made many friends there. 

        The two of them spent a month with kilikitumbis. They were 

delighted to have been able to share their experience and learn 

more about Kilikitumbia. 

        What adventure is waiting for them? 

 

 Class 3D and Bejinaru Claudia 

*** 



35 

 

IX. Planeta Rubinum 

Undeva în spațiu, la miliarde de ani lumină de planeta 

noastră, în jurul galaxiei Anthony, cinci tovarăși intergalactici 

călătoreau pentru a descoperi noi planete din diverse galaxii. Paxi, 

împreună cu Nor, sensibilul și timidul constelator, curajosul și 

puternicul astronaut Sans, schelet intergalactic și amuzanta Pisică 

Spațială își parcurgeau drumul la bordul rachetei vorbitoare 

Tomas. Galaxia Anthony era tare grijulie față de cei cinci 

aventurieri și avea întotdeauna pregătite pentru aceștia paturi, 

încurajări și idei pentru călătorii.  

Într-o zi, în timpul unei discuții între Anthony și echipa de 

aventurieri, Pisica Spațială, a vrut să facă o glumă la adresa 

bătrânei galaxii, care, din fire, este iute la mȋnie. De obicei, când 

se supără, înghite ceva pentru a se calma. De această dată, s-a 

întâmplat să îi absoarbă chiar pe prietenii săi. După ce au fost 

înghițiți, Paxi, Nor, Sans și Pisica Spațială s-au îndreaptat cu o 

viteză pe care racheta Tomas nu o putea controla spre o planetă 

verde aflată în galaxia Anthony.  

Aventurierii s-au prăbușit pe o pajiște de un verde 

strălucitor, aflată lângă o pădure deasă. În jurul lor, nu erau nici 

clădiri, nici străzi, ci doar copaci, flori, munți, dealuri și râuri. 
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Racheta Tomas era accidentată din cauza căzăturii. Lui Paxi ȋi 

veni o idee:  

- Haideți să căutăm ajutor pentru a ne putea întoarce acasă. 

- Dar unde să mergem? întrebă agitat Nor. 

Pisica Spațială ȋncepu să râdă în hohote și adăugă făcând 

haz de îngrijorarea celorlalți:  

- Sunt atâția copaci aici, poate dacă ne străduim, putem 

vorbi cu ei. Nu vă panicați! 

  - Putem merge în pădure și poate vom găsi pe cineva, iar 

Nor poate să își folosească superputerile pentru a se preschimba în 

orice viețuitoare și a vorbi cu acestea.  

Cei cinci aventurieri au înaintat în pădure cu speranță. 

După o perioadă lungă de mers la pas printre copacii înalți, au 

ajuns lângă un brad foarte înalt plin de rubine imense luminate. 

Aventurierii au rămas uimiți de ceea ce au văzut. Rubinele 

seamănau a căsuțe, având uși și geamuri. În jurul bradului, 

zburdau ființe micuțe, cam cât o palmă de copil. Aripile îi ajutau 

să ajungă la căsuțele din rubine.  

Nor, cu sfială și încurajat de prietenii lui, s-a preschimbat 

și el într-un omuleț cu aripi și s-a apropiat de un grup de localnici, 

spunându-le acestora cum au ajuns acolo și că vor să se întoarcă 
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acasă. După o scurtă discuție, Nor s-a preschimbat în constelatorul 

de la început și le-a povestestit prietenilor săi ce a aflat. Ei se aflau 

pe planeta Rubinum, o planetă populată de zâne ce locuiesc în 

rubine. Aceștia s-au oferit să îl îngrijească pe Tomas pentru a-i 

face zgârieturile să-i dispară, iar apoi îi vor conduce la vulcanul 

din vârful muntelui de lângă pădure pentru a-i arunca pe aceștia în 

atmosferă odată ce va exploda.  

Zis și făcut. După ce Tomas a primit îngrijire de la zâne, 

călătorii spațiali au pornit împreună spre vulcan. Drumul era 

presărat cu pietricele viu colorate, iar curiosul Paxi a adunat 

câteva din ele pentru colecția personală. Ajunși la vulcan, zânele 

i-au acoperit vârful cu o placă de metal. Aventurierii și-au luat 

rămas bun de la zâne, apoi au urcat la bordul rachetei Tomas, care 

s-a așazat pe placa de metal. Ȋn câteva momente vulcanul a erupt 

aruncând un jet puternic de apă, tovarășii finnd trimiși în aer cu o 

viteză atât de mare încât au reușit să iasă din galaxia Anthony. 

Bătrâna galaxie îi aștepta întristată, părându-i rău pentru ce făcuse 

și le-a spus că i-au lipsit. Pisica Spațială și-a cerut iertare de la 

galaxie pentru spusele sale și a promis că nu se va mai repeta.  

Aventurierii au fost foarte bucuroși că s-au întors, dar și 

foarte fericiți că au avut ocazia să exploreze noua planetă și să-i 

cunoască pe locuitorii acesteia.  

                                  Rubinum planet 
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Somewhere in the space, billions of years light distance 

from our planet, near Anthony Galaxy, five friends were travelling 

together discovering new planets from different galaxies.  

Paxi, with Cloud, the sensitive and shy astronomer, the 

brave and powerful astronomer Sans, intergalactic skeleton and 

the funny Space Cat they were travelling together on the board of 

the talking rocket Tomas. The Anthony Galaxy takes good care of 

the five explorers, and he is always prepared to give them beds, 

greetings and ideas for the journeys. 

One day, while Anthony and the group of explorers were 

talking, the Space Cat wanted to make a joke about the old 

Galaxy, but Anthony got mad when he heard it. When he is angry, 

he swallows things because that helps him calm down. This time, 

he swallowed his friends by mistake. After they were swallowed, 

the explorers started to travel so fast that not even Thomas could 

reach that speed to a green planet placed in Anthony Galaxy. The 

adventurers crushed on a bright green meadow, located near a 

forest. Around them there were no buildings or streets, but only 

trees, flowers, mountains, hills and rivers. Thomas, the rocket, 

was damaged because of the fall. Paxi came with an idea: “Let’s 

look for help so we can go back home.”, “But where should we 

go?” Cloud asked. Space Cat started laughing at them, making 

fun of their concern: “There are so many trees, maybe if we try 
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we can talk to them. Don’t worry. We can go to the forest and 

maybe we will find someone, and Cloud can use his superpowers 

to transform any living creature and talk to it.” 

The five explorers got into the forest full of hope. After a 

long time of walking through the high trees they reached a very 

high fir tree which was full of big red rubies. The adventurers 

were amazed by what they saw. The rubies looked like some small 

houses, having doors and windows. Around the fir tree were 

running small creatures that were not bigger than a child’s palm. 

Their wings help them reach the little houses. 

Cloud, with shyness, but encouraged by his friends, 



40 

 

changed himself into a little man with wings and approached a 

group of local people, telling them how he and his friends got 

there and that they wanted to go home.  After a brief discussion, 

Cloud changed into the Constelator from the beginning and told 

his friends what he found out.  They were on the planet Rubinum, 

a planet populated by fairies living in rubies. They offered to take 

care of Thomas to make his scratches disappear, and then they 

would take them to the volcano at the top of the mountain, next to 

the forest, to throw them into the atmosphere once it exploded. 

    Said and done. After Tomas received care from the 

fairies, the space travellers went together to the volcano.  The 

road was sprinkled with vividly coloured pebbles, and the curious 

Paxi gathered some of them for his personal collection. Reaching 

the volcano, the fairies covered his top with a metal plate. The 

adventurers said goodbye to the fairies, then boarded the Thomas 

rocket, which sat on the metal plate. In a few moments, the 

volcano erupted, throwing a powerful jet of water; the comrades 

were finally propelled in the air at such a speed that they 

managed to escape from the Anthony galaxy.  

The old galaxy was waiting for them sadly, he was sorry 

for what he had done and told them he missed them. The Space 

Cat apologized to the galaxy for what she said and promised it 

would never happen again. 
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     The adventurers were very glad to be back, but also 

very happy that they had the opportunity to explore the new planet 

and meet its inhabitants. 

Duță Sorina-Georgiana, Class 11A and Roxana Tănase 

*** 
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