


Mami, mami, animalele  
cu superputeri fac un festival  

pe lac! Putem să mergem  
și noi? 

Mami, te rooog!  
O să fie chiar  
și un Rechin! 

Știai că el are  
super colți, care cresc  

în fiecare zi?

Îmi pare rău,  
dar e prea departe, 

dragul meu.

Iată o scurtă povestioară despre o insectă care și-a găsit 
superputerea. Totul a început cu o veste extraordinară. 

Interesant,  
dar...



Și o șopârlă  
Gecko care poate 
merge pe sticlă!

Întristat, micuțul nostru prieten 
zbură până pe creasta unui munte.

Deodată a văzut o Capră,  
cocoțată sus, pe stânci. 

Și Capra a plecat în grabă. Apoi, gâza 
noastră mică a văzut un Șoim Călător.

Dar superputerea Șoimului Călător era viteza,  
așa că micuța gâză nu reuși să-l prindă din urmă.

Nu, dragul meu.  
E prea departe și  

te poți rătăci.

Sunt Pasărea Marină.  
Mă duc la festival. Abia aștept!  
O să văd pentru prima oară  

un Crevete Pistol! 

Oh, salut!  
Tu cine ești?

Și care  
e superputerea 

lui?
Are lovituri 

foarte  
puternice.

Măcar de aici  
o să pot vedea  

animalele care merg 
la festival.

Uau! 
Cum ai ajuns  
până aici?

Asta e superputerea mea:  
pot urca cele mai abrupte  

stânci.  

A, aici era!

Ce?

Festivalul.  
Pa-pa!

O, nu!  
Aș vrea și eu  
o superputere...

Toată lumea  
are una.

Voi zbura până  
la el, să-l salut!



Deodată cei doi auziră un căscat.

Dar, pentru că vorbise tot drumul,  
nu mai știa pe unde să o ia înapoi.
Voia să întrebe Pasărea Marină,  

dar aceasta plonjă în apă. Pentru că  
asta era superputerea ei.

Spre marea lui surpriză, prietenul  
nostru zburător a descoperit  

că împreună cu Liliacul și cu Pasărea 
Marină au ajuns deja la festival. 

Scuze, n-am vrut  
să fiu nepoliticos...

Doar că... 
E ora mea de somn.

Oh, nu! Mami  
o să fie tare îngrijorată. 
Trebuie să mă întorc!

Unde s-a dus?

Cine? Pasărea?  
A plonjat în apă și m-a 

făcut fleașcă. 

Da, exact când îi arătam 
raței cât de puternică  

este trompa mea.

Nu te superi  
că te-a stropit?

Eu sunt Rața,  
micuțule! Penele mele  
nu se udă niciodată.

Ce bine a fost!

E un Liliac. Stă treaz  
toată noaptea și se poate 
deplasa în beznă totală.

Uau, asta-i tot  
o superputere.

Și-am ajuns  
la festival!



Deci și tu ai  
o superputere? Oh, da. La fel și  

Broscuța asta.

Cine-a vorbit?!

Hahaha, sunt eu, Cameleonul!  
Mă pot camufla oricând, oriunde.

Oh, sper că Pasărea Marină  
va fi mai ușor de găsit!  

Trebuie să mă întorc acasă!  

Care?

Aici sunt!

Uau, nici nu  
te vedeam!

Drăguță  
superputere!

Pentru că am corpul  
transparent.



Și-uite așa, micuța insectă plecă în căutarea Păsării Marine.

Nu s-a oprit să vorbească nici cu Caracatița, care are 9 creiere.

Trebuie să o găsesc  
pe Pasărea Marină!  

Trebuie să găsesc drumul 
spre casă!   

Vrei să mă uit eu după ea? 

Pot să-mi rotesc  
capul la spate și înapoi. 

Liliacul?  
Cred că l-am văzut dormind.  

Stai să sar, să verific.

Da! Te rog!  
Am zburat până aici cu  

Pasărea Marină și Liliacul  
și m-am pierdut!

Nici să vadă Meduza, a cărei 
superputere e imortalitatea.



Da, acolo e!

Prietenul nostru o luă la goană și...

Scuze, ce?  
Tocmai spuneam  

o poveste...

Hei, Dino,  
fii atent aici!

Știu, dar fii atent  
la Furnică. E nebunie 

curată!

Da, puterea  
ei de a căra  

greutăți e uriașă!
Poate ridica obiecte  

de 50 de ori mai grele 
decât greutatea ei!

Uau! 
Ce superputere!

Mulțumesc!  
Trebuie să plec!

Liliacule, Liliacule, 
trezește-te!

Ce e? Ce e?  
E noapte deja?

Simțurile-mi spun că... 
pe acolo!

Aproape! Trebuie  
să ajung acasă! Pe  
ce drum am venit?



Ok, let me get  
back to the story.

Ok, hai să ne întoarcem 
la povestea mea! 

Da,  
dar Furnica asta!

Și superputerile voastre sunt  
foarte tari, prieteni!

Salamandra Mexicană poate pierde  
o parte din corp și apoi să îi crească  

la loc.

Chiar și capul!

Și Șopârla  
Verde poate  

alerga pe apă.

Soarele se pregătea să apună.

Oh, nu, se lasă întunericul.  
Trebuie să ajung acasă!

E foarte greu să mă vezi.

Călugărița se camuflează  
perfect în frunze.



Mi-a văzut cineva familia?  
Sau casa?

Eu văd foarte bine în întuneric,  
dar nu ți-am văzut familia. 

Eu am un miros foarte fin,  
dar pe părinții tăi nu i-am mirosit. 

Oh, nu, nu, nu.  
Aș fi vrut să am și  

eu superputerea mea!  
Ca să-mi găsesc  

familia!

Nu renunța!  
Mult succes!

Așa că gâza noastră se hotărî să meargă mai departe.
Dar noaptea se apropia cu repeziciune.

E aproape noapte!  
Oh, cine-i acolo?

Și eu, Ghepardul.

Sunt eu. Țestoasa.

Eu. Mereu. Ajung.  
Ultima. La. Festival.

Da, dar de data  
asta, prietenul tău,  
Ghepardul, e cu tine.

Ești. Așa. Un.  
Bun. Priet...

Prieteni! Trebuie  
să găsesc drumul spre 

casă! N-am timp  
de pierdut.



Oh! Ce mi-aș dori să  
am o super viteză ca tine,  

Ghepardule! Aș fi ajuns  
acasă foarte repede!

Priviți! Mai e cineva  
aici care strălucește!

E familia mea!  
Uraaaa!

Asta așa e! Sunt cel mai  
rapid animal de pe uscat!

Mi-aș dori să-mi pot căra  
și eu casa în spate ca tine,  

Țestoaso. Poate așa nu m-aș  
mai rătăci...

O, uau! 
Strălucești.

Da. Și? 

E fantastic!

Crezi? 



Am ajuns!

Suntem atât  
de bucuroși  
să te vedem! 

Păi da, mă vedeți  
pentru că strălucesc,  

haha!

Asta e superputerea  
noastră, dragul meu.



Ce tare! Și noi avem  
o superputere?

Toată lumea are.

Bine zis! Vedeți voi, micuțul nostru prieten zburător de fapt un Licurici  
și abia acum realiza cât de tare e să poți lumina în întuneric.

Toți avem o trăsătură de care  
ar trebui să fim mândri. O superputere  
pe care uneori nu o vedem. Dar ea este 

acolo. Trebuie doar să o găsim. Care e superputerea ta?  
O știi deja?

ACUM  
E TIMPUL  

SĂ GĂSEȘTI  
SUPERPUTEREA TA!

BAFTĂ! 




