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Kasper, Sky
și ursul cel verde
O poveste de Marlies Slegers

Kuma
Kuma e un urs bătrân și verde
din Japonia, cu o putere foarte
specială.

Despre
cine e
cartea?

Kasper
Kasper are nouă ani. E înnebunit după fotbal
și, când nu poate ieși afară, îi place să joace un
joc numit „Gol”. Prietena lui cea mai bună este
colega lui de clasă, Sky.

Sky
Sky are tot nouă ani. Îi plac dansul și
muzica și este foarte curioasă.

Tataie
Bunicul lui Kasper a fost căpitan de vas și a
navigat pe toate mările Pământului. A adus
acasă suveniruri din toate locurile pe care
le-a vizitat. Într-una dintre călătorii, un bătrân
japonez i l-a dăruit pe Kuma.

Agresat
Kasper stătea în clasă, uitându-se la ceasul cel mare de pe perete. Mai erau doar
câteva minute până la clopoțel. Căscă. Sky, care stătea lângă el, îl bătu pe braț:
„Iar te-ai jucat toată noaptea, nu?” Îi zâmbi. Când zâmbește, Sky face gropițe în
obraji.
Kasper dădu din cap aprobator. „Da, nu e un lucru foarte inteligent, nu-i așa? Sunt
atât de obosit! Aproape că am ajuns la finalul nivelului zece.”
„Părinții tăi sunt de acord cu asta? Uau, eu clar nu am voie să intru online după opt.
Dar tu ai.”
„Nu, nu am,” se hlizi Kasper. „Doar că intru pe ascuns.”
De câteva luni Kasper juca un joc online numit „Gol” pe care-l jucau și cei mai mulți
dintre prietenii săi. Dacă făceai destule puncte, puteai să-ți cumperi jucători mai buni.
Kasper aproape că terminase nivelul zece, punct în care ar fi putut să-și cumpere un
stadion de fotbal nou-nouț.
Clopoțelul sună și toată lumea își luă ghiozdanele.
„Salut, Kasper!” Jay stătea lângă banca lui. „Și? La ce nivel mai ești?”
„Zece”, zise Kasper, „dar nu prea pot să trec de el.”
Mees li se alătură neinvitat și îi râse lui Kasper în față. „Ce ratat! Nivelul zece e atât
de ușor! Noi am trecut cu toții la nivelul unsprezece de o grămadă de vreme. Da’ tu
nu ești în stare, nu? Ca și pe teren.” Mees și Kasper erau în aceeași echipă de fotbal.
Kasper era portar și, de fiecare dată când lăsa mingea să ajungă în poartă, Mees se
enerva pe el. Când pierdeau meciul, Mees dădea mereu vina pe el.
Kasper ridică privirea. „Nu sunt ratat!” Se înroși și își strânse pumnii. Mees se lua
mereu de el.
Mees rânji. „Ba da, ești! Pe teren nu ești în stare să aperi nicio minge și nici nu poți să
treci de nivelul zece la «Gol».”
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„Lasă-l în pace!” Sky îl fixă nervoasă cu privirea pe Mees. „Tu ești ratatul aici, mereu
ești rău cu Kasper.”
Mees ridică din umeri și plecă.
Sky îl privi pe Kasper în ochi. „El e prost, nu tu. Nu lăsa asta să te afecteze! Te aștept
afară.”
Kasper respiră adânc și se întinse după rucsacul lui. Jay încă stătea lângă el.
„Ei bine, nivelul zece e complicat, dar l-am rezolvat până la urmă.” Jay se uită către
Kasper. „Vrei să te ajut?”
„Ar fi drăguț”, spuse Kasper. „Și cum facem?”
„Păi, dă-mi numele tău de utilizator și parola și te trec eu la nivelul unsprezece, bine?”
„Da, excelent, mersi!”, îi spuse Kasper lui Jay zâmbind. „Ți le dau mai târziu
săptămâna asta, da? Întâi mai încerc eu o dată.”
Câteva minute mai târziu Kasper și Sky mergeau către casă. Sky era prietena lui cea
mai bună și mergeau mereu împreună la școală și înapoi spre casă.
„Chiar n-ar trebui să-l bagi în seamă pe Mees”, spuse Sky. „El e întotdeauna răutăcios
cu ceilalți.”
„Și mai ales cu mine.” Kasper dădu un șut unei pietricele.
„Da, chiar are ceva cu tine, nu-i așa? De ce nu-i spui doamnei învățătoare?”
„Nu, asta ar înrăutăți situația”, zise Kasper. „Mă rog, nu contează. Ai planuri pentru azi?”
„Da, am cursuri de dans, e super-tare! Dar tu?”
„Trebuie să-mi fac întâi curat în cameră”, se hlizi Kasper. „Iar după cină mergem să îi
vizităm pe tataie și mamaie. Asta e întotdeauna distractiv.”
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Un urs verde bătrân și prăfuit
Era o seară minunată de vară. Kasper și bunicul lui stăteau în bucătărie, în timp ce
bunica vorbea cu tatăl lui afară.
„Ești neobișnuit de tăcut azi. Ești bine?” Tataie tăie un măr în bucăți și îi dădu câteva
lui Kasper.
„Sunt bine”, spuse Kasper dând din umeri. „Un băiat e rău cu mine, atâta tot.”
„Asta nu sună prea bine, nu? Unde, la școală? La fotbal?”
„Peste tot, de fapt. Un băiat de la școală, îl cheamă Mees.”
„Și învățătoarea ta ce are de zis?”
„Nu i-am spus. Mi-e teamă că băiatul ăla o să se ia de mine și mai tare dacă-i zic.”
„Da, înțeleg. Și ce face Mees ăsta?”
„Mă face în toate felurile. Azi m-a făcut «ratat» pentru că nu sunt la fel de bun ca el
la un joc.”
„Ah, un board game sau ce?”
Kasper râse. „Nu, online.”
Tataie se încruntă. „Online, hm? Adică pe calculator? Pe Internet?”
„Da, e un joc, unul de fotbal, unde poți să câștigi campionate. Poți să și vorbești cu
ceilalți, știi tu, ca prin mesajele de pe calculator,” explică el ca tataie să priceapă. „Și,
când vorbim, el mă tot jignește.”
Tataie dădu din cap. „Asta-i cam rău, amice. N-ai și tu un prieten, ceva, care să te
ajute să faci față băieților de teapa lui Mees?”
„Sky e mereu alături de mine”, spuse Kasper în timp ce tataie îi întindea ultima
bucățică de măr. „În fine, nu-i mare lucru. De obicei nu prea îi stau în cale. Nici mama
și nici tata nu știu, fiindcă mi-e teamă că nu or să mă mai lase să joc «Gol» și n-o să
mai am voie nici să intru online. Să nu le spui nici lor, bine? O să treacă.”
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Tataie îl privi o vreme îngândurat. Apoi spuse: „Am ceva pentru tine. Haide, vino cu
mine!”
Curios, Kasper își urmă bunicul până în camera unde acesta își păstra toate obiectele
de demult. Lui Kasper i se păruse întotdeauna că era un fel de tezaur. Tataie fusese
vreme îndelungată căpitan și se plimbase peste tot prin lume. Din fiecare călătorie
adusese câte ceva acasă, iar toate comorile lui erau expuse aici, în camera aceasta. Îi
povestise deja lui Kasper o grămadă de lucruri despre voiajele lui, iar Kasper ajunsese
să iubească marea aproape la fel de mult ca tataie.
Tataie se îndreptă către un scaun din colțul camerei.

Luă o cuvertură cenușie și prăfuită de pe scaun
și zâmbi. „Salut, bătrâne prieten!”, mormăi el.
Pe scaun se afla un animal verde de pluș pe care-l luă în brațe. Apoi se întoarse
către Kasper și îi întinse ursul cel mare și verde.
„De-acum înainte e al tău.” Tataie îi zâmbi animăluțului pufos. „Îl cheamă Midori
Kuma, dar poți să-i spui Kuma. E un urs cu adevărat special. L-am adus acasă dintr-una
din călătoriile mele în jurul lumii, cu mult înainte să se nască tatăl tău. De fapt, mi l-a
dat un bătrân japonez. Mi-a zis să am mare grijă de el. Știi, Kuma nu e ca ceilalți urși.”
Kasper acceptă ursul, mirat. Nu-l mai văzuse în casa lui tataie. Kuma era atât de
mare că-i ajungea lui Kasper până la buric.
„Nu mi-ai zis niciodată că ai un urs atât de simpatic, tataie”, spuse Kasper inspectându-l
cu atenție. Kuma părea să-l privească și el cu ochii lui mari și strălucitori ca niște mărgele.
„Așa e, nu ți-am zis.” Tataie îi puse mâna pe umăr lui Kasper. „Am așteptat să fii
destul de mare pentru Kuma. Iar acum, dragă băiete, a sosit vremea.”
„Dar am nouă ani!”, exclamă Kasper. Îl privi zâmbind pe bunicul său. „Jucăriile de
pluș sunt pentru copii de patru ani.”
„O, dar nu și ăsta”, zise tataie cu o voce scăzută și misterioasă. „Kuma e special.
Trebuie să înveți să te ocupi de el cât mai bine. Și de asta ți l-am păstrat, pentru că știu
că o să ai grijă de el. Dar promite-mi un lucru: că nu o să spui nimănui de el. Nu o să te
creadă nimeni.”
Mirat, Kasper își mută privirea de la tataie la urs și înapoi. Ursul părea că îi face cu
ochiul bunicului său. Kasper scutură din cap. Clar, vedea lucruri care nu existau.
„Despre ce anume nu pot să spun nimănui, tataie? Nu înțeleg.”
Tataie zâmbi. „Nu pot să-ți spun, amice. Kuma va alege momentul potrivit. Dar,
crede-mă: nu există în lumea întreagă un alt urs special ca ăsta. Ai mare grijă de el! Iar
într-o zi o să-l dai mai departe copiilor tăi.”
Tataie își puse mâna bătrână și scofâlcită pe capul ursulețului. „Cu bine, Kuma! O
să-mi fie dor de tine. Să ai grijă de Kasper, da?”
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Tataie se purta cam ciudat, gândi Kasper.
Kasper coborî cu ursul. Când plecară acasă, îl puse pe Kuma lângă el, pe locul din
spatele mașinii. Tataie le făcu cu mâna, părând un pic trist.
Kasper se uită la Kuma. Ce ciudat! Deodată, Kuma avea o figură posomorâtă. Iar
Kasper nu-și dădea seama de ce – până la urmă era doar o jucărie de pluș – dar îi
părea rău pentru urs.
„Ia te uită, ce urâțel e!”, spuse tata. Se uită la Kasper în oglindă. „Ce ursuleț vechi și
mucegăit!”
„Nu e urât”, zise Kasper, „e simpatic. Nimeni nu mai are un urs verde, dar acum
eu am unul, iar ăsta e un lucru special. Și mai e și foarte bătrân și rar.” Kasper se uită
supărat la tatăl lui.
„Nu ai de ce să te superi”, zâmbi tatăl. „Pur și simplu nu-mi place cum arată, atâta
tot. E foarte drăguț că bunicul ți-a dat ursul ăsta.” Tatăl dădu radioul mai tare și
continuă să conducă.
Acasă Kasper duse ursul direct la el în cameră. Îl puse pe un scaun dintr-un colț.
Kasper se uită prin cameră. Tot era cea mai frumoasă cameră din casă! Dormea
la mansardă și avea un acoperiș înalt și ascuțit, cu patru ferestre mici și rotunde.
Parcă era o cabină de pe o navă, ca cea a lui tataie de pe vremuri. Mama decorase
camera de sus până jos cu tot felul de lucruri care aminteau de bărci și nave. Pe un
perete era agățat un colac de salvare roșu aprins. Altul avea pe el un tapet cu ancore
micuțe. Veioza de pe biroul lui era un glob pământesc. Lemnăria era vopsită în alb,
iar patul lui avea formă de barcă. Tatăl lui pusese pe perete cârma vechii nave a lui
tataie. Puteai chiar s-o învârți. Rafturile bibliotecii erau pline de scoici, modele de
nave de lemn și o sticlă mică în care era un iaht și mai mic.
Cu mâinile în șold, se uită la Kuma.

13

„Bine ai venit la mine acasă, Kuma!”, zise Kasper. „Nu-l băga în seamă pe tata! Nu
ești urât. Nu chiar. Ești doar... Ei bine, ești verde, nu-i așa? La asta cred că se referea
tataie. Asta te face special.”
În cameră intră mama. „E timpul să te culci, Kas”, zise ea trăgând draperiile.
„Pot să mai joc «Gol» o dată, te rog? Încă nu mi-e somn.”
„Nu. Se face târziu. Dar poți să citești o carte. Și, știi tu...”
„Da, da, fără calculator seara, știu. Dar nu e corect. Tu și tata stați mereu pe telefon!”
„Îmi dau seama că nu pare corect, Kas, dar noi citim e-mailuri de la serviciu și
verificăm site-uri de știri, iar noi ne culcăm mai târziu decât tine.”
„Și asta e o prostie!”, zise Kasper îmbufnat. Mama râse, îl sărută și se întoarse.
„Eu nu cred că ursul tău e urât”, spuse ea stând în pragul ușii. „E drăguț. Nu mai știu
pe nimeni care să aibă un urs verde și e un lucru special că e atât de vechi și că a fost
al bunicului tău. Totuși, n-ar fi rău să-l pui în mașina de spălat ca să-l împrospătezi
puțin. Ei, noapte bună, scumpule!”
Kasper se dezbrăcă, se spălă pe dinți și se băgă în pat. Își luă cartea. Era o poveste
foarte interesantă despre pirați și roboți. Kasper se dădea în vânt după citit, iar
povestea îl acapară pe de-a-ntregul.
Deodată se auzi o voce necunoscută.
„E bună de ceva?”
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Kuma
Kasper își ridică ochii cu uimire. De unde venise vocea aceea? Se ridică în capul
oaselor și privi în jur. Se dădu jos din pat și aruncă o privire pe sub el. Nimic altceva
decât o șosetă pierdută, câteva jucării și niște benzi desenate. Nu pricepea. În mod
sigur auzise o voce... sau doar și-a închipuit?
Se urcă la loc în pat și privi din nou în jur, puțintel speriat. Ursul de pe scaun se uita
la el prietenos. Poate că... Nu! Nu fi prostuț! Animalele de pluș nu vorbesc. Kasper râse
la gândul că ursul ar putea vorbi. Trebuia doar să adoarmă. Sigur se înșelase. Stinse
lumina și se întinse.
„Somn ușor!”
Kasper sări ca ars și aprinse lumina din nou. Iar vocea aia! Inima îi bătea nebunește
în timp ce se uită în jur.
„Aici!”
Kasper își întoarse deîndată ochii către colțul camerei unde ursul stătea pe scaun.
„Da, așa e, iată-mă!” Ursul cel verde se mișcă și se uită cu blândețe la Kasper.
„Nu are cum să se întâmple asta...”, îngăimă Kasper șocat.
Ursul alunecă ușor de pe scaun, mișcându-și corpul în sus și în jos. „Da, minunat,
scutură-ți blana!” Kuma se duse spre dulapul lui Kasper și își frecă spatele de el.
„Ah, ce bine e!” Privi împrejur. „Da, pare în regulă locul ăsta. Dar scaunul ăla... nu e
grozav. Nu ai vreo pernă moale sau ceva mai comod pentru mine?” Kuma se plimbă
prin cameră, ridicând din când în când și punând la loc câte ceva cu lăbuțele. Apoi îl
privi pe Kasper și dădu din cap aprobator.
„Drăguță cameră!”
„Mersi!”, șopti Kasper. „Visez, cu siguranță...”, spuse el, frecându-se la ochi. Dar, când
îi deschise din nou, Kuma era tot acolo, uitându-se la el cu expresia aceea prietenoasă
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și cu labele ascunse frumos la spate. „Cum e posibil așa ceva? Un urs vorbitor?”
„Ce? Unde?”, întrebă Kuma, părând surprins. Apoi se întoarse spre Kasper și-i făcu
cu ochiul. „Glumeam. Te întrebi ce caut aici, nu?”
„Mă întreb cum de poți vorbi.” Kasper scutură neîncrezător din cap.
„Asta mă-ntreb și eu. Cum de vorbesc oamenii? De ce nu mârâie sau latră, pur și
simplu, ca ființele normale?”
Kuma se scărpină pe gât. „Nu, serios. Sunt un urs care sare în ajutor. Dacă ceva nu
merge bine, sunt aici ca să te sprijin.”
„Să mă sprijini? Cu ce?”
„Păi, cu lucruri la care ai nevoie de sprijin.”
Kasper zâmbi. „Vrei să zici că mă ajuți să fac curat prin cameră și chestii de genul
ăsta? Îmi faci temele? Super!”
„A, nu, prietene.” Blana verde a lui Kuma dansa voios în timp ce el dădea hotărât din

cap. „Mi-e teamă că nu cu chestii din astea. Trebuie să-ți faci singur curat în cameră.”
„Păcat”, râse Kasper. „Atunci cu ce?”
„O să afli”, răspunse Kuma. „O să ne dăm seama de îndată ce apare ceva cu care te
pot ajuta. Ce citești?” Kuma arătă spre cartea care încă mai era deschisă pe patul lui
Kasper. Merse către pat și se cățără în el. „Oh, e înalt!” Își cuibări trupul verde la capătul
dinspre picioare.
Kasper se pișcă de braț. Au! Sigur nu visa. Pe patul lui se afla un urs de pluș verde
care vorbea. „Ei... e... o carte despre pirați și roboți”, se poticni el.
„O, drăguț!”, bătu Kuma din palme. „Îmi plac poveștile cu aventuri. Și mi-o citești și
mie? Te rog! Vrei?”
„Of, bine.” Kasper se mai uită o dată la Kuma și apoi începu să citească până ce
adormiră amândoi.

Sigur ai visat!
„Un urs care vorbește?” Sky se holbă la el cu gura căscată. „În mod sigur ai visat!”
„Nu, serios! Când m-a trezit mama dimineață, el era încă la mine în pat, la picioare.
Mama a râs că am adormit cu cartea în mână. Și m-a tachinat că i-am citit ursulețului
meu.”
„Vezi? Ai visat”, râse Sky cu poftă. Kasper o privi o clipă. Părul ei negru era împletit azi.
„E adevărat, îți spun! Când mi-am strâns lucrurile pentru școală de dimineață, mi-a
urat: «Distracție plăcută azi!». Mama l-a pus la loc pe scaun iar el nu s-a mișcat, dar
sigur a spus-o. Iar tataie mi-a zis că e un urs special.”
Deodată Kasper tresări, speriat de ce făcuse. Tataie îl rugase să nu spună nimănui
despre el. Iar acum Kasper îi povestise lui Sky. Ce îi zisese tataie? Că a așteptat să fie
Kasper destul de mare ca să se ocupe de Kuma așa cum trebuie.
„Nu... Nu trebuia să-ți spun”, se bâlbâi Kasper. „I-am promis lui tataie că n-o să spun
nimănui. Și tocmai ți-am zis ție.”
Sky îl luă de mână. „Nu-ți face griji! N-o să zic nimănui, știi asta, nu? Mai știi când ai
mâncat o cutie cu prăjituri și ai dat vina pe câine? Te-am spus atunci?”
„Nu, n-ai făcut-o”, râse Kasper. „Nici măcar nu a fost nevoie, pentru că noi nu avem
câine. Mama a știut de la bun început că eu am fost.” Se uită la ea. „Ar fi drăguț dacă nu
ai povesti nimănui despre asta.”
„Despre ce, despre prăjituri?” Sky îl privi șiret iar Kasper se înroși.
„Despre urs, aiurito”, spuse el tocmai pe când ajungeau la școală.
Sky își puse mâinile în șold și se uită la Kasper. „Oricum nu te cred. Nu ai un urs
vorbitor. Nu există așa ceva.”
„Ba da, există!” Kasper o privi iritat. „Știi ce? Hai cu mine acasă după ore! O
să-ți arăt.”
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Pierdut
După ore merseră pe jos împreună până acasă la Kasper. Kasper se întrebă dacă tataie
s-ar supăra pe el pentru că a dus-o pe Sky să-l vadă pe Kuma.
Mama își ridică privirea când intrară. „Bună, Sky, bine ai venit! Mă bucur să te revăd”,
spuse ea. „Vreți suc și niște fructe?” Turnă două pahare și puse un bol cu fructe pe
masă. Apoi își luă cheile.
„Kasper, trebuie să merg la școală pentru un proiect. Vă descurcați amândoi vreo
oră?”
„Mamă, am nouă ani, nu cinci!”, își dădu Kasper ochii peste cap.
„Știu, istețule!”, râse mama. „Dacă apare ceva, mergi la vecina. O s-o anunț pe dna
Smith că plec. Și poți să mă suni oricând. Ți-am scris numărul, e lângă telefon.”
Kasper își ridică ochii. „Dar de ce trebuie să mergi la școală?”
„O, au nevoie de ajutorul părinților pentru ceva și merg să discut despre asta. Pa,
Sky! Ne vedem data viitoare.”
După ce plecă mama, Sky se uită la Kasper. „Și unde zici că ți-e ursul ăsta verde și
fermecat?”
Kasper se simțea din ce în ce mai amărât. Dacă n-o să mai vrea Kuma să vorbească
niciodată fiindcă el i-a spus lui Sky?
„Nu sunt sigur că...”, se poticni Kasper.
„Pariez că e sus, în camera ta!” Sky o luă la goană pe scări în sus.
„Așteaptă-mă!” Kasper o urmă sus.
Sky era deja în camera lui.
„Păi, unde e?”
Kasper veni lângă Sky și privi în jur. Se uită la scaunul din colț unde îl pusese pe
Kuma ieri.
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Era gol.
Nu era nici urmă de Kuma.
„Vezi?”, spuse Sky. „E doar un vis. Sau o minciună. Nu există niciun urs vorbitor.”
Kasper inspectă toată camera. Se uită sub pat, deschise șifonierul și privi sub biroul
lui. Dar Kuma dispăruse.
„Nu... Nu înțeleg...”, se bâlbâi Kasper.
„Ei bine, eu înțeleg”, spuse Sky cu o voce dezamăgită. „M-ai păcălit. E o glumă? Crezi
că ești amuzant?”
„Nu, sincer! Eu...” Kasper privi împrejur dezorientat. Știa că nu fusese un vis. Sky se
întoarse și ieși din cameră.
Kasper o urmă. „Stai așa! Jur, nu am inventat asta. Nu știu unde e. Dar e real.”
Și, pe când mergea în urma ei, privirea îi căzu pe mașina de spălat din baie. Acolo, în
spatele geamului, văzu ceva verde...
„Kuma!” Se opri uimit, uitându-se cu ochi mari la ursul din mașina de spălat. Își
aminti că mama spusese ceva legat de faptul că ar trebui spălat.
Sky se opri. „Ce? Unde?”
„Acolo!” Kasper se grăbi către baie și deschise mașina de spălat. Numai de-ar fi Kuma
bine! Înșfăcă ursul ud leoarcă. Îl întinse cu mare grijă pe pardoseală. Kasper își ținu
respirația și se uită la ursul care părea mult mai mic din cauza blănii îmbibate cu apă.
„Nu e prea vorbăreț, nu-i așa?”, spuse Sky.
„Nu. Nici tu nu ai spune prea multe dacă te-ar pune cineva într-o mașină de spălat,
nu?”, răspunse Kasper iritat.
Brusc, Kuma se mișcă. Sky sări în spate îngrozită.
„E viu!”
„Kuma! E totul în ordine?” Kasper privi la bătrânul ursuleț de pe podea.
Încetișor, ursul se ridică. Mormăi și își scutură trupul în sus și în jos. Stropi de apă
zburară în jur și îi udară pe Kasper și pe Sky. Dar asta nu-l deranjă pe Kasper câtuși de
puțin. Zâmbi fericit. Kuma supraviețuise spălării.
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„Brrr!” Ursul își scutură blana din nou. „Ce experiență! Mult prea rece și prea udă!”
„Vo... Vorbește...”, se poticni Sky făcând câțiva pași înapoi. Fața îi era aproape la fel
de palidă precum chiuveta.
„Ți-am zis, doar, nu?” Kasper luă lăbuța lui Kuma în palme. „Haide, să te uscăm la
mine în cameră!”
„Și ea cine mai e?” Kuma dădu din cap în direcția lui Sky în timp ce-l strângea pe
Kasper de mână.
„Kuma, ea e prietena mea, Sky.”
„O, îmi pare bine de cunoștință, Sky!”, zise Kuma întinzându-i lăbuța liberă.
Sky se holba la el cu gura căscată.
„Nu e foarte politicoasă, nu?”, îi șopti Kuma lui
Kasper care începu să râdă în hohote. „Nu a mai
văzut niciodată un urs spălat, nu?”
„Nu a mai văzut un urs vorbitor!”
Cu zâmbetul pe față, Kasper îl
trase pe Kuma după el.
Câteva minute mai târziu Kuma
era înfășurat într-un prosop pe
patul lui Kasper. O observa curios
pe Sky.
Sky se uita și ea la el. „Nu am
mai văzut niciodată un urs verde.”
„Ei, acum ai văzut!”, zise Kuma.
„Câh, trebuie să mă încălzesc
puțin.”
„Vrei să jucăm «Gol» între timp?”,
o întrebă Kasper pe Sky. Ea dădu
din cap, holbându-se încă la Kuma.
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Kasper aprinse calculatorul și porni jocul. Sky se așeză lângă el, dar continua să se
uite la Kuma care își freca lăbuțele de blană, coborând apoi din pat.
„Pot să joc și eu?”, zise Kuma privindu-l întrebător pe Kasper.
„E puțin cam complicat. Dar poți să te uiți.” Kasper îl puse pe Kuma pe birou în așa
fel încât să vadă bine ecranul calculatorului. Ursul se uscase aproape de tot și mirosea
a flori.
Kasper își tastă numele și parola în timp ce le explica lui Sky și lui Kuma cum se joacă
jocul.
După ce jucă o vreme, Kasper arătă deodată către ecran.
„Uite, Jay e online și a promis că mă ajută. Stai, putem să și vorbim cu el.”
Salut, Jay!
Salut, Kasper!
Mi-ai promis că mă ajuți cu nivelul zece.
Sigur! Dă-mi numele tău de utilizator și parola și ți-l trec eu.
Beton!
Kasper începu să-și scrie numele și parola într-un mesaj către Jay.
„Kasper...” Sky îl împunse în braț. „Uite!”
„Ce?”, răspunse Kasper puțin iritat. Apoi o văzu pe Sky holbându-se la Kuma cu ochii
mari și aproape că i se opri respirația.
„Cum e posibil așa ceva?”, șopti el.
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Roșu
Kasper se holba uluit la Kuma. Ursul verde nu mai era verde, ci devenise complet roșu.
„Hopa...”, oftă Kuma uitându-se la Kasper.
„Ești bine, Kuma? Ți s-a făcut rău de la mașina de spălat?”
„A, nu, nici pe departe.” Kuma scutură puternic din cap, agitându-și blana roșie.
„Mă înroșesc întotdeauna când ceva nu este în regulă. Ca să te avertizez. Când e un
pericol.”
„Stai, ce? Pericol?” Kasper nu înțelegea. Ce pericol? Și cum de se înroșise ursul
dintr-odată?
„Mă tem că ești pe cale să faci ceva ce în mod sigur nu ar trebui să faci.” Expresia
de pe chipul lui Kuma era înfricoșător de serioasă. „Nu ar trebui să dai nicio parolă,

nimănui, niciodată! Parola ta e doar a ta și atât. Să nu o împărtășești nicicând, nici
măcar celui mai bun prieten!”, oftă Kuma. „Uf, mereu mi se face puțin rău când mă
înroșesc.”
„Înțeleg ce zici, dar atunci cum poate Jay să treacă nivelul ăsta în locul meu?”,
întrebă Kasper, uitându-se nehotărât la Kuma.
„Ai putea oricând să-l inviți să vină pe la tine, nu?”, zise ursul scuturându-și ultimii
stropi de apă din urechile roșii. „Așa ai putea să-ți introduci numele și parola fără să le
vadă el și ați putea juca nivelul împreună. Ce zici de asta?”
Kasper cumpăni o clipă. „Da, e un plan mult mai bun”, răspunse el. „O să fac asta
imediat.”
Hei, Jay, aș prefera să nu-ți dau parola. N-ai vrea să treci pe aici sâmbăta viitoare? Ne
jucăm împreună. Oricum, o să fie mai distractiv așa.
Da, super! Ne vedem atunci!
Kasper îl privi pe Kuma întorcându-se la vechea lui culoare verde.
„Asta funcționează mereu?”
„La ce te referi?” Kuma se uita la el cu o privire prietenoasă.
„Oricând sunt pe cale să fac ceva nu foarte inteligent, o să te înroșești?”
„Da, corect”, răspunse Kuma. „Ți-am zis doar că sunt aici ca să te ajut, nu?”
Kasper îi zâmbi complice lui Kuma.
Intră pe un site strict interzis de părinții lui din pricina unor fotografii cu conținut
violent. Trebuia să ai șaisprezece ani ca să poți intra acolo. Într-o clipită blana lui Kuma
era ca o mașină de pompieri.
„Ăsta sigur nu e un site bun pentru tine”, spuse Kuma. „Aoleu, nu mă simt bine
deloc.” Începea să-i iasă spumă din gură. „A, nu-ți bate capul cu asta, e doar
detergent”, zise Kuma și râgâi puternic. „Ups, scuze!”
Rapid, Kasper ieși de pe site iar Kuma se făcu din nou verde.
Sky începu să râdă. „Asta e foarte tare!”, spuse ea. „Ursul ăsta o să te prevină de
fiecare dată când faci ceva periculos.”
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„Poți să fii sigură!”, dădu Kuma din cap aprobator. „Dacă faci ceva ce nu ar trebui,
o să mă fac roșu ca o roșie. Și, că tot veni vorba de mâncare: poate ai niște miere pe
aici? Sunt cam flămând. Sau un sandviș? Vreo banană?”
„Trebuie că ești cel mai dulce și mai simpatic urs pe care l-am văzut!”, exclamă Sky
înșfăcându-l pe Kuma și îmbrățișându-l strâns. Când îi dădu drumul, Kuma se înroșise
din nou.
„Vai de mine!” Sky se uită bulversată la Kuma. „Acum ce-am mai făcut?”
„Nu, nu... Nimic”, se bâlbâi Kuma. „Doar m-am îmbujorat...”
Sky râse. „Ursuleț prostuț! Promit să nu spun nimănui.” Îl sărută pe capul pufos iar
Kuma se înroși și mai tare. Dar râdea cu gura până la urechi.

Misiune îndeplinită
Se făcea târziu. În seara aceea mama intră în cameră:
„E timpul să te culci, Kasper.”
„Da!”, strigă Kasper bucuros.
„Ia te uită! Nu sunt obișnuită cu atâta veselie când îți zic să te bagi în pat...”
Kasper surâse. „Sunt vesel fiindcă am terminat nivelul zece de unul singur.” Arătă
către calculator în timp ce îl închidea. Nici măcar nu avusese nevoie de ajutorul lui
Jay. Iar, în timp ce se juca, Mees începuse să discute cu el pe chat și fusese foarte
prietenos. Chiar îi spusese lui Kasper că a făcut o treabă bună că a reușit să ajungă atât
de departe în joc. Kasper habar nu avea de ce fusese Mees atât de amabil, dar îl făcuse
să se simtă bine.
„Bravo ție, felicitări! Și ți-ai lăsat și ursulețul să se uite.” Mama râse și arătă spre Kuma
care stătea pe birou. Apoi veni la el la pat și întoarse plapuma. Prin spatele ei, Kasper și
Kuma își făcură cu ochiul.
„Da, cam așa ceva.”, răspunse Kasper, urcându-se în pat.
Mama se așeză pe plapumă. „Auzi, mi-a zis tataie ceva la telefon azi dimineață”,
începu ea. „Și, zi așa, te agresează un băiat la școală, hm? Iar tu nu vrei să vorbesc
despre asta la școală pentru că ți-e frică să nu devină și mai rău. Dar, știi, Kas, există
lucruri pe care nu trebuie să le înfrunți singur. Uneori ai nevoie de puțin ajutor și de
asta mi-a zis tataie. Îi era teamă că o să te superi pe el că mi-a spus, dar chiar trebuie
să vorbești despre lucrurile de genul ăsta.”
„Așa că am discutat cu doamna învățătoare azi”, continuă mama. „Era cam
dezamăgită că nu te-ai dus la ea. Mees, așa-l cheamă pe băiat, nu? Ea mi-a spus că
așa se poartă el mereu, chiar și cu alți copii. I-a sunat imediat pe părinții lui iar ei i-au
spus că Mees e foarte supărat din ziua când a murit bunica lui și că de asta se poartă
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așa. Asta nu înseamnă că e în regulă, bineînțeles, dar așa putem măcar
să înțelegem de la ce vine asta. Aveau de gând să discute cu el imediat.
Doamna învățătoare mi-a promis că o să stea cu ochii pe el. Iar tu ar trebui să
vii oricând la mine sau la tata cu chestii de genul ăsta, Kas, pentru că uneori chiar
ai nevoie de ajutor. Mees nu o să te mai deranjeze, iar, dacă o face, te duci imediat
la doamna ta învățătoare. Ea o să te ajute, da?”
Kasper simțea cum i se încălzește sufletul. „Mersi, mama!”, spuse. „Mi s-a luat o
piatră de pe inimă.”
Mama îl sărută și stinse lumina.
Kasper privi în întuneric. Deci de asta era Mees atât de neprietenos. Îi era dor de
bunica lui. Kasper îi înțelegea tristețea – și lui
i-ar fi tare dor de mamaia lui dacă
s-ar prăpădi. Poate că ar trebui să-l
ducă pe Mees la mamaie și tataie
într-o zi să arunce o privire prin
tezaur. Tataie s-ar bucura.
Căscă. Apoi auzi o bufnitură
ușoară, lăbuțe târșâite pe podea.
Simți cum se trage ușor plapuma,
ca și cum ceva s-ar cocoța în pat.
Kuma i se așeză la picioare.
„Noapte bună, Kasper!”, șopti
ursul cel verde.
„Somn ușor, Kuma!”, răspunse
Kasper și apoi adormiră amândoi.
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Kasper, un băiețel de 9 ani, și prietena lui, Sky, joacă adesea jocuri
pe Internet. Dar ce pot face ei pentru a fi în siguranță atunci când
navighează online?
În această poveste captivantă, Kasper primește de la bunicul lui un urs
verde: Kuma. Dar care-i treaba cu acest urs de pluș? De ce devine Kuma
roșu uneori când Kasper intră pe Internet? În această carte, Kasper,
Sky și ursul cel verde însoțesc copiii între 6 și 9 ani într-o călătorie
de explorare a lumii digitale. Este doar prima dintr-o serie de aventuri
ce îi vor învăța pe copii să folosească Internetul în siguranță.
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