
Într-o dimineață,
Tobias a plecat în căutarea prietenilor lui, Ami și Pușu... 

Țestoasa Tobias își 
găsește superputerea 

TOBIAS



I-a găsit, ca de obicei, în pădure. Pușu tocmai îi arăta lui Ami cea mai nouă
jucărie a lui. Era cea mai frumoasă mașină de curse pe care a văzut-o Tobias
vreodată și de-abia aștepta să se joace și el cu ea.
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Între timp, au sosit Bruno și Bruni. „Uoaaaauuuu! Ce mașină de curse
grozavă!” au exclamat ursuleții în același timp. „Tocmai am primit-o cadou și
îmi place tare mult. Hai să ne jucăm de-a cursele de mașini”, a propus Pușu.
Toată lumea a fost de acord. Primul care a fost ales să fie pilotul a fost Pușu,
pentru că jucăria era a lui.
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Bruno și Bruni



Tobias deja visa la cum o să se joace de-a pilotul de curse, când Pușu i-a întins
jucăria lui Ami. Atunci Tobias a simțit cum corpul i se încălzește, capul începe
să-i zumzăie, și deodată a început să strige: „Nu e drept! Era rândul meu, eu
trebuia să fiu primul!” Apoi, a tras un șut mingii ursuleților și aceasta a aterizat
direct în capul lui Bruno.
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Bruno și Bruni



Tobias a plecat furios. Și cum mergea el prin pădure, s-a întâlnit cu Vulpoiul,
care l-a întrebat: „Ce faci Tobias? Unde îți sunt prietenii?” „Nu sunt prietenii
mei, eu nu mă mai joc cu ei! Pușu a primit cadou o jucărie nouă și eu am vrut
să mă joc cu ea, dar el i-a dat-o lui Ami!”
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Vulpoiul i-a spus: „Cred că te-ai simțit tare furios. De aceea, vreau să te ajut,
așa că am să-ți împărtășesc un secret. Mai întâi, inchide ochii și fii atent la cum
te simți. Dacă ești furios, spui STOP!”
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„Apoi, te retragi în carapace și ești atent la respirație: inspiri, unu, doi, trei,
expiri... unu, doi, trei.” „Da, Ozzy avea dreptate, asta mă ajută”, a spus
broscuța încântată.
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„Ai răbdare, micul meu prieten, mai e ceva ce ar trebui să știe o broscuță
înțeleaptă. După ce te-ai liniștit, te gândești la o soluție. Ce faci dacă jucăria nu
a ajuns la tine? Strigi sau alegi să faci ceva frumos?” Broscuța s-a gândit un pic,
și a ales să facă ceva frumos: să spună că vrea și el să se joace și să aibă
răbdare până îi vine rândul.
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Vulpoiul a zâmbit: „Sunt mândru de tine că te-ai gândit la o soluție așa de bună. E 
bine să-ți aștepți rândul, așa toată lumea e mulțumită și vă puteți continua jocul. 
Secretul pe care tocmai l-ai aflat se numește “superputerea broscuței țestoase.” 
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Tobias i-a mulțumit domnului Vulpoi și i-a promis că de acum
încolo o să exerseze superputerea comportamentelor frumoase.
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