
Ilustrații de 
Doina Zavadschi

Fondatorul ViataVerdeViu.ro

A
LE

C
 B

LE
N

C
H

E 
   

   
   

 E
R

U
S 

ȘI
 V

A
LE

A
 G

EN
ER

O
Z

IT
Ă

Ț
II

ISBN 978-606-44-0029-1

Alec Blenche
Erus și Valea Generozităţii înfăţişează o nouă călătorie plină de peripeţii a băieţelului 
Erus şi a tovarăşului său de drum Alpi, o aventură cu rime, cântecele, entuziasm, mis
ter, fructe, animăluţe şi alte personaje drăgălaşe. După ce a învăţat ce este răbdarea în 
urma întâmplărilor prin care a trecut în Valea magică a Răbdării, Erus descoperă cât 
de importantă este generozitatea, în timpul drumeţiei sale prin valea cu acelaşi nume. 
Călătoria sa este plină de învăţăminte şi de poveţe, dar şi de momente hazlii. Ilustra
ţiile de excepţie ale Doinei Zavadschi îi vor transpune pe cei mici întro lume de basm, 
învăţândui cât de importante sunt bogăţiile naturii, soarele, aerul, apa şi pământul şi, 
mai ales, cât de importantă este generozitatea. O carte pentru copii, care merită să fie 
citită şi de adulţi.

Erus și Valea Generozităţii este scrisă de consilierul în nutriţie şi fondatorul siteului 
ViataVerdeViu.ro, Alec Blenche, în urma unui proiect de succes desfăşurat întro 
şcoală generală din Constanţa.

Volumul de faţă cuprinde şi două cântecele frumoase: „Eroii generozităţii“ şi „Mie
rea“, ce pot fi ascultate pe siteul oficial al cărţii, www.calatoriileluierus.ro

ApiLand susține aventurile juniorilor
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reÎntâlnire • 7

E rus cânta și dansa de zor împreună cu alpi, bucuros că tre‑
cuse cu bine de Valea magică a răbdării, când auzi deodată 

o voce cunoscută venind de undeva din dreapta lui:
— nu știam că ești un dansator așa de bun!
Erus se întoarse speriat și, ce să vezi, în faţa sa erau cei cinci 

tovarăși de drum pe care îi lăsase în urmă: trent, Harun, Ylang, 
Dvorak și tomari.

Pentru o clipă, încremeni, în timp ce o groază de întrebări 
îi vu iau în minte, însă bucuria de a‑i revedea era atât de mare, 
încât dădu fuga să‑i îmbrățișeze pe fiecare. apoi începu să înșire 
întrebările:

— Ce mă bucur că vă văd! Dar cum de sunteți aici? De unde‑ați 
apărut? Cum ați putut să treceți prin Valea răbdării? Mi‑ați spus 
că nu puteți intra, că numai un copil poate… Cum ați ajuns aici 
tocmai acum? 

— ai răbdare și vei primi toate răspunsurile, îi răspunse tomari 
ca o bunică înțelegătoare. 

— Da, zâmbi Erus, liniștindu‑se și respirând ușurat. Până la 
urmă, indiferent de răspunsurile voastre, mă bucur și vă mulțumesc 
pentru tot ce am trăit și am învățat în Valea răbdării.

— toate au rostul lor, spuse Harun cu vocea sa gravă. nimic nu 
este întâmplător.

— noi nu am spus că nu putem ajunge pe tărâmul soarelui, 
adăugă Ylang. am zis doar că nu putem intra în Valea răbdării 
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8 • reÎntâlnire

alături de tine. altfel, cum crezi că am putea călători dintr‑un tărâm 
într‑altul? Există și alte drumuri, dar, după cum bine ai remarcat, 
era important pentru tine să treci singur prin Valea răbdării și ne 
bucurăm tare mult că ai înțeles asta.

— sper că darurile noastre te‑au ajutat, interveni și Dvorak, pri‑
vindu‑l cu blândețe pe Erus.

— Da, înțeleg acum. să știți că darurile mi‑au fost de mare aju‑
tor, chiar dacă, la început, credeam că nici măcar nu îmi vor ține de 
foame. nu voi mai privi niciodată la fel o mână de nuci, o legătură 
de pătrunjel, fructele de pădure sau morcovii care m‑au ajutat să văd 
în întuneric. Dar n‑am folosit deloc lămâia, adăugă el mirat, privind 
spre Ylang.

— toate la timpul lor, Erus, îi răspunse acesta. nu uita că acum 
ești pe tărâmul soarelui, iar citricele, după cum ți‑am spus, lămâ‑
ile, portocalele, grepfruturile, sunt toate fructe ale soarelui și cu 
siguranță îți vor fi de ajutor mai departe.

— Mai departe… Da, apropo de asta, sunt tare curios ce urmează 
să se întâmple.

— Mai departe vom merge împreună către Muntele de Foc pen‑
tru a dezlega misterul soarelui care nu mai răsare, zise Ylang.

— Dar, mai întâi de toate, ne vom odihni în seara asta aici, să ne 
bucurăm de revedere și să‑l cunoaștem pe noul tău prieten, adăugă 
tomari ca o mamă grijulie.
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reÎntâlnire • 9

— a, da, iertați‑mă, spuse Erus și își scutură capul 
zâmbind. El este alpi, un măr vorbitor, tovarășul meu 
de drum, care mi‑a fost ca un frate. M‑a ajutat foar‑
te mult în Valea răbdării și am hotărât să continuăm 
aventura aceasta împreună. 

— E foarte bine, spuse trent pe un ton serios. În 
viață trebuie să ai prieteni buni și de nădejde.

Era ceva ciudat în felul în care vorbea trent, și asta 
pentru că o făcea destul de rar și mereu pe un ton sobru 
și apăsat. iar statura sa impunătoare și brațele sale puter‑
nice cu care își ținea strâns arcul n‑aveau cum să nu‑i 
intimideze măcar un pic pe cei din jur.

Bucuria revederii era însă prea mare pentru ca Erus 
să se mai gândească la altceva acum. așa că trent aduse 
o mână de lemne, Harun făcu focul și se așezară cu toții 
în jurul lui, așa cum făcuseră și înainte de a pătrunde în 
Valea răbdării. 

o nouă aventură se așternea în fața sa, iar după toate 
întâmplările prin care trecuse, simțea în sfârșit că se 
putea odihni liniștit. Închise ochii și răsuflă ușurat, apoi 
își spuse în sinea lui: „Voi avea răbdare până mâine să 
văd ce urmează să se întâmple.“ 
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