
de Liudmila Ciobanu

Cel mai
căutat

supererou!

SUPEROLIV



Această carte îi aparține
. . . . . . . . . . . . .



de Liudmila Ciobanu

superoliv

Cetățean de onoare



Liudmila Ciobanu nu a absolvit Universitatea de Arte, însă 
este un artist autodidact, ce pictează de 10 ani. De 3 ani 
este mamică și îi citește povești în fiecare seară fetiței 
sale. Așa a început pasiunea ei pentru ilustrația de carte. 
Își dorește, ca prin poveștile ei, să îi ajute pe oameni să 
devină mai buni și să schimbe lumea în bine. 

Dragi părinți, 

Este important să sădim de la început semințe bune în dezvoltarea copiilor noștri. Această carte vine în 
sprijinul vostru, al nostru, cu scopul de a fi un exemplu pentru copii noștri. Cu toți ne dorim o lume mai 
bună și cu ajutorul cărților putem reuși să îi educăm. Puțin, câte puțin. Pas cu pas. 

Fiecare gest, fiecare vorbă contează. Puterea exemplului este cea mai importantă pentru a cultiva com-
portamente politicoase in societate, în comunitatea în care ne naștem și în care trăim. Nu suntem singuri 
și avem nevoie unii de ceilalți pentru a comunica, pentru a ne ajuta, pentru a ne urma calea. 

Cărțile sunt la îndemâna noastră și ne putem folosi de ele pentru a îi ajuta pe copii să înțeleagă lumea în 
care trăim. 
Cu toții suntem eroi în viața de zi cu zi. Copii cresc sub ochii noștri câte puțin în fiecare zi și fac fapte de 
lăudat. Noi trebuie sa fim acolo pentru ei, alături de ei și să îi iubim necondiționat.

Bucurați-vă de plăcerea lecturii alături de copii voștri. Bucurați-vă de ei și de momentele petrecute alături 
de ei. Copii sunt oglinzile sufletelor noastre și ne ajută și pe noi să fim mai buni, mai înțelegători și mai 
super în fiecare zi.                                      



Oliv se trezeste 

dimineata devreme

si face gimnastica.



Apoi se duce In gradina 

sa miroasa florile.

W O

W
!



MI

AU!

Si cand este chemat
la datorie, IsI pune casca
si raspunde.



MIAU!

esti in siguranta!



Parrrrrr!

Iti multumesc, Oliv!



PLASTICAPA

Hmm ... Aceasta sticla nu 
trebuie sa 
stea aici.



Buna ziua, domnule! Buna, dragul meu Oliv!



sa iti faci temele,oliv!



D E L I C I O S !

Vecinei mele sigur Ii va 

placea placinta mea!



URA!

URA!
URA!

Oliv, te numesc cetatean 
de onoare 
nr. 1!

Va multumesc, domnule primar!



TA
TI MAMIva iubesc!



NOAPTE BUNA!



VA URMA ... 



HA

M!


