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Dragi copii,

Eu sunt Andrei, iar acesta este cățelul meu cel isteț, Rex.

Când nu sunt la școală, Rex mi-e mereu alături. Împreună suntem adesea 
pe drumuri, iar câteodată trăim adevărate aventuri. În paginile următoare 
veți regăsi unele dintre povestirile noastre palpitante.
Puteți să le citiți singuri sau să rugați pe cineva să vi le citească cu voce 
tare. Dacă sunteți atenți, atunci veți învăța și câte ceva nou. Spre exemplu, 
veți ști unde să vă adăpostiți pe timp de furtună, ce 
pot învăța câinii și care sunt numerele de telefon pe 
care le puteți forma în caz de urgență. În plus, pe 
unele pagini veți regăsi și câte un joc special pentru 
voi.

Andrei și Rex vă urează distracție plăcută.
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Andrei și Rex descoperă un incendiu
Soarele strălucește! Andrei și Rex pot să 
cutreiere după bunul plac. „Ia să vedem cine 
ajunge primul sus!”, strigă Andrei în dreptul 
unui urcuș. Rex e desigur mai rapid – de-
loc surprinzător ținând cont că e cățel și are 
două picioare în plus! Dar ce să vezi? Andrei 
se încruntă. Din vârful colinei vede nori întu-
necați.
„Vine vreme urâtă”, spune el dezamăgit. Rex 
latră însă indignat. „Nu ești de aceeași păre-
re?”, întreabă Andrei. Apoi exclamă: „Poate 
ai dreptate: Nici nu-s nori, e fum!” Cei doi 
aleargă repede spre norii de fum. Oh, nu, ve-
chiul hambar este mistuit de flăcări! Dacă se 
extinde focul peste câmp, până la case?

„N-avem voie să ne apropiem mai mult”, îi explică Andrei câinelui său. „Trebuie 
să sunăm de urgență la pompieri!” Ce bine că părinții săi i-au dat un telefon mo-
bil pentru situații de urgență. Max formează numărul 112, așa cum a învățat la 
școală. Din receptor răsună imediat o voce. Andrei povestește cu sufletul la gură 
despre norii denși de fum și descrie drumul spre hambar.
Curând se aud deja sirenele a două au-
tospeciale de pompieri. Andrei privește 
de la distanță cum bărbații 
desfac furtunurile imense.
Ce fântâni de apă!
În scurt timp, focul e deja 
stins. „Te-ai descurcat de 
minune”, îl felicită unul 
dintre bărbați pe Andrei.
„Ne-ai sunat imediat și nu 
ți-ai asumat niciun risc.” – 
„De la ce a pornit focul?”, 
întreabă Andrei. „În hambar 
era mult fân”, răspunde băr-



3

batul. „Chiar și o mică scânteie 
poate declanșa un incendiu de 
proporții. De exemplu, dacă ci-
neva și-a aruncat țigara aprin-
să”.
Apoi deschide ușa mașinii de 
pompieri și întreabă: „Vrei să 
faci o tură cu noi?”
Entuziasmat, Andrei se așază 
împreună cu Rex pe scaunul 
din dreapta. „Cățel isteț ce 
ești!”, îi spune el câinelui. „Ți-ai 
dat imediat seama că nu era 
nici pomeneală de vreme urâ-
tă, nu-i așa?” Rex îl privește 
mândru pe stăpânul său. Iar 
dacă ar putea, cu siguranță i-ar 
spune: „Poți să fii fericit că mă 
ai pe mine!”

Test

Ce nu face parte din îmbrăcămintea de protecție în caz de incendiu?

Care este semnul corect pentru stingător?

Care este numărul pe care trebuie să-l formezi când arde ceva?
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Andrei și Rex 
într-o situație de 
urgență
Andrei și Rex se plimbă cu bici-
cleta. Andrei pedalează de zor, 
iar Rex aleargă alături de el. 
Dintr-o dată se aude un sunet. 
A strigat oare cineva? Da, acum 
se aude clar ca bună-ziua: cine-
va strigă după ajutor! Trecând 
după colț, Andrei vede o bicicle-
tă la pământ – chiar lângă ea 
se află un băiat, ținându-se cu 

mâna de celălalt braț. E prietenul său Florin!
Cu lacrimi în ochi, arată spre brațul său: „Mă doare foarte tare!” – „Nu te 
mișca!”, spune Andrei, scoțând telefonul mobil. „Chem salvarea”.
„Știi numărul de telefon?”, îl întreabă Florin. „Sigur că da!”, îi răspunde 
mândru Andrei. „Pentru salvare trebuie să suni mereu la 112!”

După doar zece minute se aude deja „nino-nino”, ambulanța a sosit.
Andrei și Rex privesc cum parame-
dicul îi bandajează brațul lui 
Florin și-l duce apoi în ambu-
lanță. Înainte de a urca, Flo-
rin le face semn cu mâna 
sa nevătămată lui 
Andrei și Rex, 
în semn de 
rămas bun. 
De acolo, la 
spital cu el.
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Descoperă greșelile
Găsește cele 8 greșeli care s-au strecurat în imaginea din dreapta.
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Andrei și Rex în timpul unei furtuni 
Azi e sărbătoare, ce bucurie! Andrei poate să se plimbe cât e ziua de lungă. 
Dintr-o dată observă că Rex e agitat. Și ce se aude? Bubuit de tunete! Pe cer 
se întind nori întunecați. „Trebuie să ne adăpostim urgent de furtună”, îi spune 
el lui Rex. „Suntem în pericol!” Andrei se simte ca într-un film de aventură și 
începe să alerge. „Suntem pe fugă!”, strigă el. Cad deja primii stropi de ploaie, 
iar tunetele se aud tot mai aproape. Acum și 
fulgeră! Andrei devine cu adevărat neliniș-
tit. Unde să se ferească de furtună?
Iată, acolo, un foișor de vânătoare! Andrei 
își aduce însă deodată aminte: fulgerele 
lovesc adesea în punctele deosebit de înalte. 
Foișorul de vânătoare iese din discuție. Nici sub 
un copac nu ar fi bine să se adăpostească!
Vai, dacă nu reușesc să găsească la timp un 
adăpost? Dacă va fi lovit de fulger? „Nu-mi mai 
arde de filme de aventură”, îi spune el lui Rex. 
Nici cățelului nu-i plac deloc picurii grei de ploaie. 
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Rămâne dintr-o dată locului, scutu-
rându-se de apă.
„Trebuie să avansăm!”, strigă Andrei 
și se întoarce spre el. Zărește atunci 
ceva printre copaci. Să fie oare o 
căsuță? Se apropie cu atenție. „O 
cabană de vânătoare!”, strigă el. Aici 
sunt în siguranță. Andrei deschide 
ușa și se așază pe o bancă. „Ce 
bine că te-ai oprit”, îi spune cățelului.
„Altfel cu siguranță n-aș fi obser-
vat cabana”. Așteaptă împreună să 
treacă furtuna. Andrei se hotărăște: 
filmele de aventură sunt bune de 
văzut la cinema. În viața reală însă, 
e cu mult mai bine să fii în siguranță!

Sfat: Așa te ferești de furtună
Interiorul unei mașini e locul perfect 
pentru a te feri de fulgere. De ace-
ea, pe timp de furtună trebuie să 
rămâi neapărat înăuntru. Chiar dacă 
mașina ar fi lovită de un fulger, ție 
nu ți s-ar întâmpla nimic, căci curen-
tul se scurge în pământ.

Nu folosi niciodată o umbrelă pe 
timp de furtună. Obiectele ascuțite 
aflate la înălțime funcționează ca 
niște antene și atrag fulgerele ca 
prin minune. Așază umbrela pe jos, 
la câțiva metri distanță de tine.

Nu intra niciodată într-un lac 
sau o piscină cu apă pe timp 
de furtună. Căci apa este un 
conductor foarte bun de curent.
Dacă vine furtuna, ieși neapă-
rat afară din apă!

Dacă ești luat prin surprindere 
de o furtună, iar în apropiere 
se află o clădire solidă, adă-
postește-te imediat înăuntru. 
Acolo vei fi cu siguranță ferit 
de ploaie și de fulgere. 
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Andrei și Rex sunt salvați
în munţi

A venit în sfârșit vacanța! Andrei merge cu părinții săi la munte. Încă din pri-
ma zi declară hotărât: „Cel mai frumos loc de pe lume e la munte – când voi fi 
mare vreau să mă fac alpinist!” Chiar lângă casa de vacanță, Andrei găsește o 
potecă abruptă care duce în sus. Împreună cu Rex, Andrei pornește la drum. 
Ce priveliște frumoasă asupra văii! Și iată acolo: un vultur! „Hai Rex să vedem 
unde locuiește vulturul!”, strigă Andrei plin de entuziasm. Cei doi aleargă cât 
pot de repede după pasărea aflată în zbor, dar vulturul dispare dintr-o dată în 
spatele unui vârf de munte. „Nu ne rămâne decât să-l căutăm din nou mâine”, 
spune Andrei. Vrând să se întoarcă la cabană, cei doi se trezesc dintr-o dată la 
o răscruce de drumuri. Oare din ce parte au venit: din stânga sau din dreapta? 
„Rex, mă tem că avem o problemă”, îi explică Andrei. Recitând „Ala-bala por-
tocala”, se decide pentru poteca din stânga și o ia din loc la pas de marș. În-
cet-încet, însă, începe să se lase întunericul, iar copacii încep să arunce umbre 
neobișnuite. Undeva trosnește o creangă. Ce-a fost asta? Andrei e pe punctul 
de a izbucni în plâns. „Cu siguranță o să mă certe mami și tati”, îi șoptește lui 

Rex. Chiar în acel moment întrezărește însă o căsuță în 
mijlocul unei pajiști. „Cabană” citește ușurat 
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Andrei de pe un panou. „Rex, suntem sal-
vați!” Cei doi își petrec întreaga noapte în 
cabană. Apoi, exact când se mijește de 
ziuă, se aude un zgomot puternic. Rex 
latră agitat. Andrei deschide ușa – și vede 
un elicopter pe cer. „Aici sunt!”, strigă el, 
scuturând agitat ambele brațe în aer. Și în-
tr-adevăr: elicopterul aterizează pe pajiște 
și din el coboară apoi un bărbat. „Ce o să 
se mai bucure părinții tăi!”, spune el. „Sunt 
supărați pe mine?”, întreabă Andrei. „Nici 
vorbă”, spune bărbatul râzând. „Se vor 
bucura să afle că n-ai pățit nimic!” Ușurat, 
Andrei urcă împreună cu Rex în elicopter. 
Și cu această ocazie se hotărăște: alpinis-
mul e ceva ce o să încerce doar când va fi mare.

Ghicitoarea cu rucsacul

Care este 
soluția?
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Andrei și Rex la câinii 
de salvare

Astăzi Rex e foarte neliniștit! Latră într-una agitat și își ciulește urechile. „Ce s-a 
întâmplat?”, întreabă Andrei, mergând pe bicicletă lângă câinele său. Deodată 
aude și el: lătrat puternic de câini în depărtare.
De obicei nu sunt alți câini aici – Andrei trebuie să meargă în cercetare! Peda-
lează de zor și ajunge curând în dreptul unui teren unde se pare că astăzi se 
organizează un curs de dresaj pentru câini de salvare. Rex e foarte încântat la 
vederea celorlalți câini și dă bucuros din coadă. Și el vrea acolo! Andrei îl ține 
însă alături, urmărind împreună ce se întâmplă.
O femeie în uniformă deschide o pungă de plastic și o ține în dreptul nasului 
unui câine-lup. Acesta adulmecă scurt și trage apoi puternic de lesă. Cu nasul 
lipit de pământ, o poartă pe femeie printre tufișuri și blocuri mari de beton – apoi 
rămâne locului, lătrând în fața unui zid. Ce vrea să fie asta? Din spatele zidului 
apare un bărbat!
Mulțumit, acesta îi dă câinelui un biscuit drept recompensă. Apoi, toți cei pre-
zenți se aliniază alături de 
câinii de salvare și ascultă cu 
atenție următoarea sarcină a 
dresoarei. „Pst, Rex”, șoptește 
Andrei, „hai să tragem și noi cu 
urechea”. Dresoarea explică: 
câinii pot găsi de unii singuri, 
cu ajutorul simțului lor olfactiv, 
oamenii prinși sub dărâmături.
Ca exercițiu, propune urmă-
toarea sarcină: „Acolo în spa-
te, sub mormanul de pietre, 
se află prins un bărbat. Câinii 
trebuie să-l depisteze, pentru 
ca acesta să poată fi salvat.” Și 
de data aceasta câinii primesc 
o șosetă pentru a absorbi miro-
sul său. În curând primul câine 
pornește și îl găsește la scurt 
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timp pe bărbat. Evident, e 
și lăudat pentru asta! „Și 
uite așa, câinii le pot salva 
oamenilor viața”, îi explică 
dresoarea lui Andrei care o 
privește impresionat.
„Ce bine că eu am pro-
priul meu salvator, pe Rex, 
mereu alături de mine”, se 
gândește Andrei și peda-
lează fericit spre casă.

Informații
Câini la lucru

Prietenii noștri patrupezi sunt folosiți pentru  
salvarea oamenilor în cele mai diverse situații:
• căutarea persoanelor dispărute, de exemplu 

pe suprafețe mari de pădure
• depistarea oamenilor prinși sub dărâmături, 

spre exemplu în urma unui cutremur, sub cără-
mizile caselor

• depistarea oamenilor prinși sub zăpadă în 
urma unei avalanșe

• salvarea persoanelor din apă, spre exemplu în 
urma răsturnării unei bărci
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Andrei și Rex 
sunt însetaţi 
Rex l-a fugărit pe Andrei prin casă 
toată după-masa. Acum îl privește 
cu limba scoasă. „Ți-e sete cum-
va?”, întreabă Andrei. „Hai că-ți 
umplu imediat bolul cu apă”.
Rex sare în sus de bucurie și 
aleargă de câteva ori lătrând în 
jurul lui Andrei. „Doar o clipă”, îi 
spune el pentru a-l liniști și învârte 
robinetul. Păi, de ce nu curge ni-
mic? Nu vine nici măcar un strop 
de apă!
Andrei își încrețește fruntea și se 

uită pe fereastră spre stradă. Afară s-au adunat deja mai mulți vecini care 
par foarte agitați. Andrei decide să investigheze chestiunea.
Însoțit de Rex, Andrei merge 
până la vecini, oprindu-se în 
dreptul lor. Andrei aude ceva 
legat de „conducta de apă” 
și „urgență”. „Și voi ați rămas 
fără apă, nu?”, îl întreabă 
unul dintre vecini. Andrei dă 
aprobator din cap.
„Ne vine imediat cineva în 
ajutor”, spune bărbatul. Exact 
în acel moment, o autocister-
nă virează pe strada lor și se 
oprește. Din mașină coboară 
un bărbat, montează un dis-
tribuitor de apă și deschide 
robinetele. Toți vecinii se duc 
repede în casele lor, întor-
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Andrei vrea să-i aducă bolul cu apă lui Rex.
Găsește drumul potrivit.

cându-se cu găleți și canistre. Și Andrei îi umple bolul lui Rex cu apă. Mul-
țumește și așază bolul cu apă pe jos, în fața câinelui său. „De data aceasta 
a durat mai mult de o clipă”, se scuză Andrei. Dar Rex nici nu-l mai bagă în 
seamă. Bea cu poftă apa din bolul său și pare foarte fericit.

Labirint
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