Hassan, un b\iat din Maroc
}ara `n care tr\ie[te Hassan are o mare deschidere la mare,
dar mai are [i mun]i [i un de[ert imens: Sahara.

Locuitorii Marocului `[i petrec timpul
liber schiind pe Atlasul mare, situat
`n Mun]ii Atlas, un lan] muntos care
se `ntinde pe teritoriul Marocului,
Algeriei [i Tunisiei.

De[ertul este unul dintre locurile
cele mai aride de pe planet\.
Clima este deosebit de fierbinte
[i uscat\, iar precipita]iile sunt rare.

Marile ora[e sunt pline de via]\. Este
[i cazul ora[ului Marrakech, unul dintre
cele mai importante centre turistice,
renumit pentru arhitectura sa deosebit\.

}\rmurile ad\postesc porturi [i ora[e
turistice importante. Printre acestea se
num\r\ [i Casablanca, cel mai mare ora[
al Marocului [i totodat\ portul s\u principal.
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Satul lui Hassan
Hassan locuie[te într-un sat situat `n sudul Marocului, aflat între mare [i de[ert.
Casele sunt f\cute din p\mânt [i sunt vopsite cu alb.

În timpul verii este atât de cald, încât s\tenii sunt nevoi]i s\ se retrag\ la umbr\.
Noaptea, Hassan [i p\rin]ii lui dorm sub cerul liber, pe acoperi[ul casei lor,
care serve[te în acela[i timp [i ca teras\.

Când str\bate satul, Hassan îi salut\ pe m\celar
[i pe negustorul de legume, pe care-i cunoa[te bine.
Apoi se întâlne[te pe plaj\ cu prietenii lui.
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Oprirea în oaz\
Oaza este ca o gr\din\ în mijlocul de[ertului.
Datorit\ apei, solul este fertil, fiind cultivate legume [i pomi fructiferi.

Apa din fântân\ circul\ prin canalele care str\bat planta]iile.
Abbah profit\ de oprire pentru a-[i umple cu ap\ burduful din piele de capr\.

Uneori, curmalele recoltate sunt
schimbate pe cereale.
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În unele oaze exist\ câte o [coal\
pentru copii.

Caravana cu sare
Ca s\ nu piard\ prea mult\ ap\ [i ca s\ nu se deshidrateze, oamenii
[i animalele sunt nevoi]i s\ consume mult\ sare, care trebuie s\ fie recoltat\.

Sarea este strâns\ în saline.
Ea este turnat\ în forme, ca s\ fie transportat\ mai u[or pe capul femeilor.

Sarea este apoi înc\rcat\ pe dromaderi. Mai târziu, la pia]\,
Abbah [i tat\l lui o vor vinde sau o vor schimba pe capre, de exemplu.
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De cum se sfâr[e[te iarna cea lung\, Julie joac\ golf împreun\ cu tat\l ei,
care este pasionat de acest sport, la fel ca mul]i canadieni.

Pentru c\ este `ncep\toare, ea ]ine
cont de sfaturile pe care tat\l i le d\.

În luna august, Julie culege afine,
ni[te fructe mici, albastre [i dulci.

Pentru ziua de
na[tere a lui Julie,
mama ei
a invitat câ]iva copii.
Ea a preg\tit o gustare
delicioas\: brio[e cu
afine, o tart\ cu sirop
de ar]ar, fursecuri cu
ciocolat\ [i pancakes,
ni[te cl\tite mici care
pot fi mâncate [i la
micul dejun, cu un pic
de sirop de ar]ar.
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Indienii din Canada
Indienii au fost primii locuitori ai Canadei. Julie se duce la un festival
`n care este descris modul `n care tr\iau triburile de indieni odinioar\.

Pe durata adun\rii,
corturile sunt montate
pe o câmpie întins\.
Mai multe triburi
indiene î[i trimit
reprezentan]ii.
Fiecare se
înve[mânteaz\ cu
hainele de s\rb\toare,
cânt\ [i danseaz\
în ritmul tobelor.

Un indian îi plimb\ pe Julie
[i pe p\rin]ii ei cu o canoe.
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Totemul, cu toate desenele de pe el,
poveste[te istoria tribului.

