
Girafa
Răsfoind o revistă despre animale, 

detectivul Curios și-a zărit numele  
scris într-una dintre pagini. Uitase  
că a completat un talon pentru  
o excursie în Africa. 

— Am câștigat! a exclamat 
detectivul.

Emoționat, acesta a urcat în jeep. 
Urma o expediție în deșert. Elefanți, 
zebre, girafe și rinoceri alergau de teama 
vânătorilor. Simțeau miros de oameni. 
Un fotograf a comentat: „Ce animale 
superbe sunt girafele! Sunt cele mai înalte 
animale de pe planetă. Plus că au  
și o limbă deosebit de lungă,  
de aproximativ 50 de centimetri.  
O folosesc să se curețe în urechi“.

„Natura este uimitoare!“, a spus 
printre dinți detectivul Curios,  
fermecat de splendoarea peisajului.







Rechinii
Ziua se anunța călduroasă, fără vânt. „Tocmai bună pentru 

pescuit“, și-a spus detectivul Curios. Undițele, care așteptau  
într-un colț al garajului, au fost luate cu atenție.

Suprafața Mării Mediterane strălucea în razele fierbinți  
și plictisite ale soarelui. Curios a aruncat două undițe în apă.  
La prima mișcare a firului, s-a prins un crap. Era rănit.

— Mulțumesc că m-ai salvat! Rechinul-ferăstrău a încercat  
să mă înșface. Și-a pierdut un dinte cu ocazia asta! a rostit,  
sleit de puteri, peștele.

— Nu e nici o problemă pentru el, s-a auzit vocea unui broscoi.  
Dacă un rechin pierde un dinte, în maximum 24 de ore îi crește altul  
la loc. Rechinul  pierde aproximativ 30 000 de dinți în toată viața sa. 
Asta înseamnă că, odată la opt ani, întreaga lui dantură este înlocuită  
în mod natural.

— Ce să mai spun de faptul că, dacă se rănesc, se vindecă foarte 
rapid, a adăugat crapul. Rareori rămân cu cicatrice.

Din mare a ieșit un rechin.
— Iartă-mă, crapule!
— Cum m-ai găsit?
— Știi că noi suntem capabili să detectăm un strop de sânge  

într-un milion de stropi de apă. Avem mirosul foarte bine dezvoltat.
Detectivul Curios privea spectacolul. „Un rechin omoară anual 

șase oameni, dar oamenii vânează 73 de milioane de rechini“,  
și-a amintit acesta.


