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Mamă, mamă! Tipul ăsta a luat-o razna!
L-a muşcat o tarantulă.

Nici că se putea mai rău!

Cu mulţi ani în urmă, am legat o prietenie strânsă cu un anume domn William Legrand. Provenea dintr-o veche 
familie protestantă şi fusese cândva bogat, dar o serie de întâmplări nefericite îl aduseseră la sapă de lemn. Pentru a ocoli 
ruşinea simţită în urma acestor nenorociri, a părăsit oraşul strămoşilor săi, New Orleans, şi s-a dus să locuiască pe insula 
Sullivan, lângă Charleston, în Carolina de Sud.

Această insulă este unică. E făcută aproape numai din nisipul mării şi are cam trei mile1 lungime. Lăţimea ei nu 
depăşeşte nicăieri un sfert de milă. Este separată de continent printr-un mic braţ de apă, care abia se vede şi care-şi face 
loc prin stufărişul sălbatic şi nămol, acolo unde-şi găsesc liniştea găinuşele de baltă. Vegetaţia, după cum se poate ghici, 
este săracă, sau în unele cazuri pitică. Nu se zăreşte niciun copac, de nicio mărime. În partea de vest, acolo unde se află 
fortul Moultrie şi nişte aşezări sărăcăcioase închiriate pe timpul verii de cei care fug de praful şi agitaţia din Charleston, 
se găsesc însă nişte palmieri pitici; dar întreaga insulă, cu excepţia părţii de răsărit şi a unei fâşii de plajă stearpă şi albă, 
este acoperită cu o pătură frumos mirositoare de mirt dulce, foarte apreciat de horticultorii englezi. Acest arbust atinge în 
aceste locuri înălţimea de cincisprezece până la douăzeci de picioare2 şi for- mează un hăţiş greu de pătruns, care încarcă 
aerul cu o mireasmă grea. În partea cea mai izolată a acestui hăţiş, nu departe de capătul dinspre est al insulei, Legrand 
şi-a construit singur o colibă micuţă, loc în care l-am întâlnit întâmplător pentru prima oară şi în care ne-am şi cunoscut. 
Totul s-a transformat repede într-o relaţie de prietenie, deoarece acest om solitar reuşea să-ţi stârnească interesul şi admi-
raţia. Am descoperit în el un om bine educat, cu o inteligenţă deosebită, dar stăpânit de mizantropie şi supus pe rând când 
unor stări de entuziasm, când de melancolie. Avea cu el multe cărţi, pe care rareori le folosea. Principalele lui distracţii 
erau vânătoarea şi pescuitul, sau hoinăritul de-a lungul plajei, printre tufele de mirt, căutând scoici sau diverse mostre 
entomologice3, colecţiile lui putând fi invidiate chiar de Swammerdam4.

În aceste excursii era de obicei însoţit de un negru bătrân, pe nume Jupiter, care fusese eliberat din sclavie înainte să 
apară greutăţile în familia lui, dar care nu putea fi înduplecat în niciun fel, nici cu ameninţări, nici cu promisiuni, să renunţe 
la ceea ce credea că-i dreptul lui şi anume de a se ţine pe urmele tânărului său stăpân Will. Nu este însă exclus ca rudele 
lui Legrand, convinse fiind de judecata precară a lui Jupiter, să fi încercat oarecum să-i hrănească această încăpăţânare, 
sperând ca astfel să-l supravegheze pe rătăcitor.

Cărăbuşul de aur
de Edgar Allan Poe 

traducerea Magdalena Iordan

CLASELE VII-XI

1 milă - (azi) unitate de măsură pentru lungime egală cu 1609,3 metri, folosită în Marea Britanie şi în S.U.A.;
2 picior - unitate de măsură pentru lungime egală cu 0,3 metri;
3 entomologic - care se referă la insecte;
4 Jan Swammerdam (1637-1680) - medic şi entomolog olandez, autor al unui studiu comparativ despre insecte.
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Insulele aflate la aceeaşi latitudine cu insula Sullivan au parte de ierni care rareori sunt aspre şi de-a lungul anilor a 
fost cu adevărat o întâmplare să fie nevoie să se facă focul. Pe la mijlocul lui octombrie 18..., s-a întâmplat totuşi să fie o 
zi deosebit de răcoroasă. Chiar înainte de asfinţit m-am strecurat cu greu prin stufărişul verde către coliba prietenului meu 
pe care nu-l vizitasem de săptămâni întregi, reşedinţa mea aflându-se pe vremea aceea în Charleston, la o distanţă de nouă 
mile de insulă; dar la vremea aceea posibilităţile de traversare erau cu mult diferite de ziua de azi. Când am ajuns la coliba 
prietenului meu, am bătut la uşă, aşa cum îmi era obiceiul, şi pentru că nu mi-a răspuns nimeni, am căutat cheile acolo unde 
ştiam că sunt ascunse. Am descuiat uşa şi am intrat. Un foc zdravăn ardea în vatră. Era un lucru nou şi în niciun caz de neluat 
în seamă. Mi-am dat jos haina, mi-am aşezat fotoliul în faţa buştenilor care trosneau şi mi-am aşteptat răbdător gazdele.

Nu mult după lăsarea serii, au ajuns şi m-au întâmpinat foarte călduros. Jupiter rânjea cu gura până la urechi şi se 
agita de colo-colo să pregătească nişte găinuşe de baltă pentru cină. Legrand 
avea una din acele manifestări ale lui - cum aş putea să le spun altfel? - de en-
tuziasm. Găsise o scoică care forma o nouă subdiviziune şi, mai mult decât atât, 
pândise şi prinsese cu ajutorul lui Jupiter un scarabeu pe care-l găsea cu totul 
nemaiîntâlnit şi despre care voia să-mi ceară părerea în dimineaţa următoare.

— De ce nu astă seară? am întrebat eu frecându-mi mâinile deasupra 
focului, dorindu-mi ca întreg neamul scarabeilor să se ducă naibii.

— Ah! Dacă aş fi ştiut că eşti aici! a zis Legrand. Dar a trecut aşa de mult 
de când nu te-am văzut! Cum să-mi treacă prin cap că o să-mi faci o vizită chiar 
în seara asta? Venind acasă, l-am întâlnit pe locotenentul G., din fort, şi, dintr-o 
prostie, i-am împrumutat cărăbuşul, aşa că e imposibil să-l vezi până mâine 
dimineaţă. Rămâi aici în seara asta şi, cum răsare soarele, îl trimit pe Jup să-l 
aducă. E cel mai minunat lucru.

— Ce?... Răsăritul?
— Aiurea! Nu!... cărăbuşul. E de un auriu strălucitor şi are mărimea unei 

nuci americane, cu două pete negre pe una din părţile laterale ale spatelui şi 
una oarecum mai lunguiaţă pe partea cealaltă. Antenele sunt...

— Da’ n-are nicio pată de cocleală pe el, stăpânu’ Will! îţi zisei doar, interveni Jupiter. Gângania asta-i o gânganie 
cu totul şi cu totul de aur şi-năuntru şi p-afar’, doar aripile nu... N-am văzut în viaţa mea o gânganie aşa de grea!

— Ei bine, să zicem că-i aşa cum spui tu Jup, a răspuns Legrand cumva mai serios decât era cazul, mi s-a părut mie. 
Dar e ăsta oare un motiv să laşi mâncarea să se ardă? Scarabeul are însă o culoare, şi zicând asta s-a întors spre mine, care 
dovedeşte că spusele lui Jupiter sunt adevărate. N-ai văzut un luciu metalic mai strălucitor ca ăsta decât la solzii de peşte, 
poate. Dar despre asta nu putem vorbi decât mâine. Între timp, pot să-ţi dau doar câteva idei despre forma pe care o are scara-
beul. Zicând asta, se aşeză la măsuţa pe care se aflau pana şi cerneala. Hârtie nu era pe masă. A căutat în sertar, dar n-a găsit.

— Nu-i nimic, a zis el tărăgănat. Asta o să te lămurească. Şi a scos din buzunarul vestei un petec de hârtie groasă, 
care mi s-a părut că e foarte murdar. A început să mâzgălească pe el un desen, iar eu în timpul ăsta mi-am tras scaunul mai 
aproape de foc pentru că mi-era încă răcoare. Când a terminat, mi-a dat desenul fără să se ridice. În timp ce întindeam mâna 
să-l iau, am auzit un mârâit puternic şi zgârieturi la uşă. Jupiter a deschis şi un câine Terra Nova uriaş, care-i aparţinea 
lui Legrand, a tâşnit înăuntru sărindu-mi pe umeri şi acoperindu-mă cu linguşeli, fiindcă îi arătasem multă afecţiune la 
ultima mea vizită. Când a terminat cu zbenguiala, m-am uitat la bucata de hârtie şi, ca să spun cinstit, m-am simţit puţin 
încurcat în faţa desenului pe care-l făcuse prietenul meu.

— Ei bine, am zis eu după ce l-am studiat câteva clipe, ăsta-i un cărăbuş cam ciudat drept să-ţi spun; e ceva nou 
pentru mine, n-am mai văzut aşa ceva. Doar dacă nu-i cumva un craniu, sau un cap de mort, lucru cu care seamănă mult 
mai bine decât orice altceva mi-a fost dat să văd înainte.

— Un cap de mort? repetă Legrand. Da, ei bine, ar aduce desigur puţin şi cu aşa ceva dacă te uiţi atent. Cele două 
pete poţi să le iei drept ochi, nu-i aşa? Iar cea lungă din margine, drept 
gura. Toată forma lui pare a fi de fapt un oval.

— Poate că da, am zis eu. Dar Legrand, mă tem totuşi că nu eşti un 
mare artist. Trebuie să aştept până văd gângania cu ochii mei, ca să-mi 
fac o părere despre felul în care arată.

— Deh, nu ştiu ce să zic, a răspuns el oarecum iritat. Desenez accep-
tabil, sau măcar aşa ar trebui, fiindcă am avut profesori buni, care mi-au 
dat speranţa că n-aş fi chiar un cap sec.

— Dar prietene, înseamnă că glumeşti atunci, am zis eu. Chestia asta 
chiar poţi s-o treci foarte uşor drept un craniu, dacă iei în consideraţie toate 
teoriile anatomiei, iar cărăbuşul tău cred că e unul din cei mai ciudaţi din 
lume, dacă seamănă cu chestia asta. De ce n-am arunca o mică umbră de 
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superstiţie peste toată povestea asta? Bănuiesc că o să-ţi numeşti cărăbuşul Scarabeus caput hominis, sau ceva de genul 
ăsta. Sunt multe denumiri asemănătoare în Enciclopedia de Istorie Naturală. Dar antenele de care-mi vorbeai, unde sunt?

— Antenele? a zis Legrand, care devenea neobişnuit de interesat de subiect. Sunt sigur că vezi şi antenele. Sunt la 
fel de evidente ca în realitate şi cred că asta-i de ajuns.

— Ei bine, să zicem că da, cu toate astea eu nu le văd.
I-am dat hârtia înapoi fără să mai adaug nimic, pentru că nu doream să-i stric dispoziţia. Am fost însă foarte surprins 

de întorsătura pe care au luat-o lucrurile, iar starea lui de spirit mă zăpăcea, ca să nu mai zic că arătarea aducea foarte 
bine cu un cap de mort.

Foarte îmbufnat, şi-a luat înapoi petecul de hârtie. Era gata să-l mototolească şi să-l arunce în foc, dar aruncându-i 
o ultimă privire, ceva i-a atras brusc atenţia. Într-o clipă s-a înroşit tot, dar apoi imediat s-a făcut palid. Pentru câteva 
momente a continuat să privească desenul cu atenţie, stând nemişcat. După un timp s-a ridicat, a luat lumânarea de pe 
masă şi s-a dus să se aşeze pe un cufăr care se afla în cel mai îndepărtat colţ al camerei. Aici s-a apucat din nou să exa-
mineze neliniştit hârtia, întorcând-o pe toate părţile. Cu toate astea, n-a scos niciun cuvânt. Deşi purtarea lui m-a uimit 
peste măsură, m-am gândit că-i mai înţelept să nu-i agravez starea de spirit făcând vreun comentariu. Mai întâi a scos 
din buzunarul vestei un portofel, a băgat cu grijă hârtia în el şi apoi le-a încuiat pe amândouă în masa de scris. A devenit 
puţin mai atent şi expresia de entuziasm pe care o avea la început dispăruse.

Cu toate astea, nu mai părea aşa posac, ci mai degrabă absent. Pe măsură ce timpul trecea, el era din ce în ce mai 
prins în visare şi nicio remarcă de-a mea nu i-a trezit atenţia. Aveam de gând să-mi petrec noaptea la colibă, aşa cum o 
mai făcusem şi înainte, dar văzându-mi gazda într-o astfel de stare, am considerat de cuviinţă că e mai bine să plec. N-a 
insistat să rămân, dar când eram gata de plecare, mi-a strâns mâna cu mai multă căldură ca de obicei.

Cam la o lună după întâmplarea asta (timp în care n-am mai auzit nimic de Legrand) am primit o vizită la Charles-
ton de la omul lui, Jupi- ter. Nu-l mai văzusem pe bietul negru aşa de abătut şi m-am temut să nu i se fi întâmplat vreo 
nenorocire prietenului meu.

— Ei bine Jup, care-i treaba? Cum îi merge stăpânului tău?
— Păi, să-ţi spui drept, stăpânu’ nu-i aşa de bine cum ar trebui.
— Nu se simte bine? Îmi pare rău să aud una ca asta. De ce se plânge?
— Aş, de nimic! Nu se plânge niciodată de nimic, dar suferă foarte tare.
— Suferă, Jupiter? De ce n-ai zis aşa de la început. Stă la pat?
— Aş, da’ de unde! Tocmai, că n-are stare deloc, aicea-i baiu’. Mă doare sufletu’ pentru bietu’ stăpânu’ Will.
— Jupiter aş vrea să pricep ceva din tot ce spui tu aici. Zici că stăpânul e bolnav. Nu ţi-a zis ce-l supără?
— Vai, mi-e teamă să nu înnebunească. Nu poţi să vorbeşti cu el nimic despre asta şi, mai mult, umblă încolo şi-n-

coace cu capu-n jos ca un gâscan. Ş-apoi toată ziua socoteşte.
— Ce face?
— Socoteşte, face cifre pe o tăbliţă. Cele mai ciudate cifre pe care le-am văzut. Încep să mă speriu, zău îţi spui. 

Tre’ să fiu tot timpu’ cu ochii pe el. Alaltăieri, înainte de răsăritul soarelui, abia apucasem să aţipesc, c-a zbughit-o şi nu 
l-am văzut toată ziulica. Aveam o bâtă mare, gata pregătită să-l cotonogesc când vine, dar nu m-a lăsat inima, că era tare 
amărât săracu’.

— Ei, cum aşa? Una peste alta cred că nu-i bine să fii aşa de dur cu bietul băiat. Să nu-l ciomăgeşti, Jupiter, nu cred 
că i-ar face bine una ca asta. Dar totuşi, nu-ţi dai seama ce-ar fi putut să-i provoace suferinţa sau starea asta? S-a întâmplat 
ceva neplăcut de când nu ne-am văzut?

— Nu, înainte de asta. S-a-ntâmplat chiar în ziua în care aţi fost la noi ultima dat’.
— Cum aşa? Ce vrei să zici?
— Păi domnu’, vreau să zic că gângania aia afurisită e de vină.
— Care?
— Gângania, ştiu sigur că stăpânu’ a fost muşcat undeva la cap de gângania aia de aur.
— Şi ce te face să crezi una ca asta?
— Păi are cleşti, domnu’. Are şi gură. N-am mai văzut un ‚ărăbuş aşa al naibii, prinde tot ce s-apropie de el. Domnu’ 

Will l-a prins, dar a trebuit să-i dea drumul imediat. Atunci l-o fi muşcat. Nu-mi plăcea cum arată ‚ărăbuşu’ ăsta, cu gura 
lui ciudată. Io n-am vrut să-l apuc cu degetele, l-am apucat cu o bucată de hârtie pe care am găsit-o. L-am înfăşurat şi 
i-am astupat botu’ cu hârtia, aşa am făcut.

— Şi tu chiar crezi că stăpânul tău a fost muşcat de gânganie şi de la asta s-a îmbolnăvit?
— Nu cred, m-am prins. De ce visează atunci numai aur, dacă nu din cauza ‚ărăbuşului? Am mai auzit io de ‚ărăbuşii 

ăştia de aur.
— De unde ştii că visează numai aur?
— De unde ştiu? Pentru că asta spune în somn. D-aicea ştiu.
— Bine Jup, poate ai dreptate, dar spune-mi ce întâmplare fericită te aduce azi aici?
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— Adică cum?
— Mi-aduci vreun mesaj de la domnul Legrand?
— A, nu. Ţi-aduc scrisoarea asta.
Şi Jup îmi dădu un bilet care spunea aşa:

Dragul meu,
De ce nu te-am mai văzut de atâta vreme? Sper că nu eşti aşa de 

naiv încât să te fi supărat purtarea mea cam repezită de ultima dată. Nu 
se poate una ca asta.

De când nu ne-am văzut, ceva mă nelinişteşte profund. Am ceva să-ţi 
spun, dar habar n-am cum s-o fac sau dacă s-o fac.

De câteva zile nu mă simt bine şi bietul Jup mă plictiseşte teribil    cu 
îngrijirile lui atente. N-o să-ţi vină să crezi dacă îţi spun că zilele trecute 
şi-a pregătit un băţ mare ca să mă pedepsească fiindcă i-am scăpat printre degete şi mi-am petrecut toată ziua singur pe deal.

Cred însă că numai înfăţişarea mea jalnică m-a salvat de la ciomăgeală.
N-am mai adăugat nimic la colecţia mea.
Dacă poţi şi îţi este la îndemână, treci pe aici cu Jupiter. Te rog. Vreau să te văd chiar astă seară în legătură cu o 

chestiune importantă.
Al dumitale, William Legrand

Era ceva în tonul scrisorii care m-a neliniştit foarte mult. Avea un stil cu totul diferit de cel al lui Legrand. La ce visa 
oare? Ce nebunie îi mai acaparase iarăşi mintea? Oare ce lucru de extremă importanţă punea iarăşi la cale? Povestea lui 
Jupiter nu mă ajuta să desluşesc nimic. Mă temeam ca şirul de nenorociri care se abătuseră asupra lui să nu-i fi afectat cu 
adevărat raţiunea. Fără să ezit nicio clipă, m-am hotărât să-l însoţesc pe Jupiter.

Când am ajuns pe chei, am zărit în fundul bărcii în care urma să ne suim o coasă şi vreo trei cazmale, toate aparent noi.
— Ce-i cu astea Jup, am întrebat eu?
— I-o coasă, domnu’, şi cazmale.
— Adevărat, dar ce-i cu ele aici?
— Păi, sunt cazmalele şi coasa pe care stăpânu’ Will a insistat să le cumpăr din oraş. Şi să fiu al naibii, dacă n-am 

dat o grămadă de bani pe ele.
— Ei, dar pe toate misterele din lume, ce are de gând domnu’ Will al tău să facă cu ele?
— Asta n-am de un’ să ştiu; şi să fiu al naibii, da’ cred că nici domnu’ Will nu ştie. Toate astea numai de la ‚ărăbuş 

se trag.
Văzând că nu pot să obţin nimic de la Jupiter, a cărui minte fusese absorbită cu totul de cărăbuş, am urcat în barcă 

şi am pornit la drum. Ajutaţi de un vânt puternic, am ajuns repejor în golfuleţul care se afla în partea de nord a fortului 
Moultrie şi, după o plimbare de vreo două mile, ne aflam deja la colibă. Era aproape trei după-amiază când am ajuns. 
Legrand ne aştepta cu sufletul la gură. Mi-a apucat mâna şi mi-a strâns-o cu putere, lucru care mi-a întărit suspiciunea 
care mă stăpânise încă dinainte. Chipul lui avea o paloare bolnăvicioasă, iar ochii adânciţi în orbite străluceau într-un 
chip nefiresc. După ce m-am interesat de sănătatea lui, neştiind ce-i mai bine să spun, l-am întrebat dacă a luat cărăbuşul 
înapoi de la locotenentul G.

— Ah, da, mi-a răspuns el înroşindu-se ca focul. L-am luat a doua zi dimineaţă. Nimic n-ar trebui să mă facă să mă 
mai despart de acest cărăbuş. Ştii că Jupiter a avut dreptate în privinţa lui?

— Cum adică? am întrebat eu cu inima îndoită.
— Atunci când zicea că e cu adevărat un cărăbuş de aur, mi-a zis Legrand abordând un aer extrem de serios, lăsân-

du-mă perplex. Cără- buşul ăsta e făcut să mă îmbogăţească, a continuat el cu un zâmbet triumfător. O să fiu din nou în 
posesia bunurilor familiei mele. Mai e, deci, de mirare că-l preţuiesc atât de mult? Pentru că soarta a hotărât să fie al meu, 
trebuie să-l folosesc aşa cum trebuie; o să ajung să pun mâna pe aurul spre care mă îndrumă. Jupiter, adu-mi cărăbuşul!

— Cum, stăpânu’, ‚ărăbuşu’? Nu vreau să am de-a face cu ‚ărăbuşu’ ăla. Ia-ţi-l singur!
Aşa stând lucrurile, Legrand s-a ridicat el însuşi şi, cu o figură gravă, mi-a adus gângania din bolul în care-l ţinea. Era 

un cărăbuş frumos şi la vremea aceea era încă o specie necunoscută de naturalişti, fiind desigur foarte apreciat din punct de 
vedere ştiinţific. Avea două pete negre şi rotunde pe una din marginile spinării şi una mai lungă pe partea cealaltă. Elitrele 
erau extrem de dure şi lucioase şi aveau un aspect de aur şlefuit. Greutatea insectei era considerabilă, şi luând într-adevăr 
în considerare spusele lui Jupiter, nu puteai să nu-i dai dreptate. Dar cum de se potrivea asta şi cu părerea lui Legrand, nu 
puteam să-mi imaginez cu niciun chip care erau intenţiile lui Legrand în privinţa cărăbuşului.

— Am trimis după tine, mi-a zis el pe un ton grandilocvent, după ce am terminat de studiat insecta. Te-am chemat 
pentru că s-ar putea să am nevoie de sfatul şi de sprijinul tău ca să împlinim destinul nostru şi al cărăbuşului.
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— Dragul meu Legrand, am strigat eu întrerupându-l, cu siguranţă că nu ţi-e bine şi că ar trebui să-ţi iei nişte măsuri 
de precauţie. Ar fi bine să stai în pat, iar eu o să rămân cu tine până treci peste astea. Ai friguri şi...

— Ia-mi pulsul! a zis el.
I l-am luat, şi drept să spun n-am găsit niciun indiciu că ar avea febră.
— Poţi fi bolnav şi fără să ai febră. Lasă-mă, măcar de data asta, să am grijă de tine. În primul rând, du-te în pat. Apoi...
— Te înşeli, a intervenit el. Mă simt atât de bine cum s-ar simţi oricine ar fi în starea de agitaţie în care mă aflu eu. 

Dacă-mi vrei binele, atunci ajută-mă să-mi potolesc neliniştea.
— Şi cum să fac asta?
— Foarte uşor. O să plec cu Jupiter într-o expediţie pe dealuri, pe continent şi am avea nevoie de ajutorul cuiva de 

încredere. Eşti singurul pe care ne putem baza. Fie că reuşim sau nu, neliniştea mi se va stinge cu siguranţă.

Exerciții rezolvate:
1. Primul paragraf din text conține:

A) anunțarea conflictului    B) prezentarea unui motiv literar 
C) prezentarea unui personaj și a unor indici de spațiu D) fixarea temei  E) elemente de biografie a autorului

2. William Legrand locuiește:
A) într-o colibă, la capătul apusean al insulei  B) într-un fort, la capătul apusean al insulei
C) într-un fort, la capătul răsăritean al insulei  D) într-o colibă, la capătul răsăritean al insulei
E) într-un palat, la capătul apusean al insulei

3. Jupiter este ...... 
A) un băștinaș de pe insula Sullivan    B) un prieten din copilărie al lui William 
C) un fost sclav al familiei Legrand    D) un bătrân pe care Legrand îl cunoscuse recent  
E) o rudă apropiată de-a lui William

Să exersăm!
1. Care afirmaţie privind scarabeul este falsă?

A) Are o culoare aurie.    B) Pare coclit pe spate.  C) Este de mărimea unei nuci americane.
D) Are o strălucire deosebită si este foarte greu. E) Are două pete negre pe o parte a spinării si una lunguiaţă pe altă parte.

2. După părerea personajului-narator, scarabeul desenat de Legrand seamănă cu:
A) un păianjen  B) un fluture  C) o nucă  D) o faţă de om  E) un craniu 

3. De ce este iritat Legrand?
A) A pierdut cărăbusul.  B) Prietenul său nu i-a apreciat desenul. C) Nu avea culori pentru a colora desenul.
D) Jupiter i-a criticat desenul. E) Prietenul lui desena mai frumos decât el.

4. Jupiter este îngrijorat pentru că William ........
A) fusese atacat de o bandă de hoţi.   B) urma să fie alungat de pe insulă.
C) se întovărăşise cu nişte oameni primejdioşi.  D) plecase la plimbare şi nu se mai întorsese acasă.
E) are un comportament ciudat şi dă semne de nebunie.

5. Găseşte informaţia care nu reiese din scrisoarea lui Legrand:
A) William mărturiseşte că nu se simte bine.  B) Jupiter îi acordă stăpânului său prea multă atenţie.
C) Legrand îşi invită prietenul să-l viziteze.  D) William îşi cere scuze pentru comportamentul lui Jupiter.
E) Jupiter pregătise un băţ pentru a-l pedepsi pe William.

6. Din scrisoarea lui William reiese că acesta...
A) este grav bolnav.  B) are mare nevoie de familia sa. C) este copleşit de gânduri miste- rioase.
D) şi-a completat colecţia cu noi insecte.     E) nu mai vrea să vadă pe nimeni.

7. Frica de cărăbuş a lui Jupiter se explică prin:
A) nebunie  B) premoniţie  C) superstiţie  D) intuiţie  E) mânie

Rezolvări: 1. B; 2. E; 3. B; 4. E; 5. D; 6. C; 7. C.


