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Emma supereroină  
Trăia odată o fetiţă foarte curajoasă 
pe nume Emma. 

Era puternică şi vitează. Avea doar 11 luni 
când a lăsat mâinile mamei pentru a începe 
să meargă singură, fără niciun ajutor. 

Nu mai simţea nevoia şi nu mai suporta să fie 
urmărită sau ţinută de mână: trebuia neapărat 
să meargă singură şi dacă cineva încerca să 
stea lângă ea, Emma se înfuria atât de mult 
încât devenea roşie la faţă. 

Chiar şi atunci când mânca, dacă mama sau 
tata încercau să o ajute să ţină furculiţa sau lingura, îşi strângea foarte strâns 
pumnii de parcă ar fi vrut să strige la toată lumea „Vreau să o fac singură!” Emma 
deja de mic copil era liberă şi independentă, nu se temea de nimic, putea să 
urce singură pe o masă de sticlă sau să mângâie cu curaj toate animalele fără 
stăpân pe care le întâlnea prin oraş. Părinţii ei înţeleseseră deja că fetiţa aceea 
îi va înnebuni odată ce va creşte: Emma nu dorea să fie ţinută de mână, nu 
dorea ajutor, nu dorea să audă un „nu” ca răspuns. 

Era ea cea care trebuia să îi ajute pe alţii şi alţii erau cei care aveau nevoie 
de ea. Într-o zi mama a întrebat-o: „Emma, ce vrei sa devii când vei fi mare?” 
şi fetiţa aceea blondă a ridicat mândră bărbia şi a răspuns: „Vreau să devin o 
fetiţă puternică”, o Fetiţă Fantastică cu un costum albastru, roşu şi auriu cu 
sclipici şi cu cizme  cu aripi de foc pentru a ajunge repede în orice loc din 
lume. Aşa că a devenit supereroină încă de la vârstă fragedă, la fel ca Femeia 
Fantastică, pentru a ajuta copiii aflaţi în pericol. 
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Îi cunoaşteţi pe acei oameni cu superputeri pe care îi vedeţi la televizor, în 
desenele animate şi în benzile desenate? Chiar ei. Avea şi un semnal al său, un 
proiector de lumină puternică în formă de micuţa Emma care era proiectată 
pe cer pentru a-i anunţa pe cei răi despre sosirea legendarei superoine Fetiţa 
Fantastică. 

Continuă să citeşti 
toate poveştile Emmei!

Poveştile Emmei sunt îngrijite de Asia Baldini.


