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 - Mulțumesc că m-ați ajutat! Probabil că acum m-aș a�a într-o plasă plină cu 
pești dacă nu erați voi! Cum vă cheamă?
- Suntem verișorii tăi, Bil și Rose, Morunul și Păstruga. 
Rose era un peștișor diferit, dar foarte frumos. Era puțin mai lung decât Dudu 
și mai lung decât tine, probabil. Avea un bot foarte ciudat, foarte lung și 
îngust, dar o privire plină de bunătate și compasiune. Iar Bil… era un uriaș 
gri-albastru, cu o gură mare în formă de semilună din care ieșeau niște mustăți 
turtite și franjurate. Cu toate aceste trăsături uimitoare, Bil părea la fel de 
blând ca și Rose. 
- Morun? Wow! Am auzit că sturionii ca tine pot ajunge la dimensiuni impre-
sionante, dar nu puteam crede! Iar Rose… ești atât de frumoasă și de 
elegantă! 
- Adevărul este că nu prea mai ajungem la dimensiunile legendare, spuse Bil. 
Suntem din ce în ce mai puțini, iar dacă oamenii continuă să pescuiască 
sturioni, chiar că vom dispărea cu toții! Deși îi înțeleg, carnea și icrele noastre 
au ajutat foarte mult economia României. Măcar știm că suntem buni la gust! 
continuă Bil râzând. 
- Voiam să plecăm în călătorie, spuse și Rose, dar te-am văzut în primejdie și 
am vrut să te ajutăm, nu este bine să �i singur în aceste ape. 
- Călătorie? Super! Și eu mergeam spre Marea Neagră, parcă așa se numea!? 
-Da, mergem către Marea Neagră. Vrem să ne cunoaștem părinții și bunicii, dar 
drumul o să �e plin de obstacole! 

-O să �e greu? Pe unde o să înotăm? 
-Până la Călărași avem cale dreaptă dar vreme primejdioasă, iar după aceea 
Dunărea se împarte în două și va trebui să �m ghidați spre cel mai bun și scurt 
braț. 
Nedumerit dar curios din cale afară să descopere lumea, Dudu a plecat împre-
ună cu verișorii săi mai mari în călătoria vieții lui. Rose l-a luat de înotătoare și 
l-a dus la suprafața apei, spunând:
-Privește! 
Dudu a rămas fascinat de peisaj: terase înalte, acoperite de verdeață, înconju-
rau apele Dunării. Case unele mai frumoase decât altele, mașini și bărcuțe 
colorate.
După câteva minute de admirat, a fost coborât înapoi în adâncuri. 
-Mie îmi este foame! Bănuiesc că și vouă! Haideți să vă arăt un loc perfect 
pentru noi, spuse Bil.  
Și plecară împreună cu toată încrederea înainte, știut �ind faptul că morunii 
sunt singurii prădători autentici dintre sturionii de Dunăre. Au înotat fericiți 
spre locul descris de Bil ca �ind plin cu viermi și crustacee. Din ziua aceea, 
Dudu, Rose și Bil au devenit cei mai buni prieteni. 

Ajunși pe lângă Călărași, au văzut că Dunărea se desparte în două, și au 
început să se întrebe ce braț ar trebui să aleagă. Prin apropiere se a�a Somnul, 
care auzind discuția lor, s-a hotărât să se apropie:  
- V-ați rătăcit, tineri peștișori?  
- Da, dar tu cine ești? 
- Sunt cel care v-ar putea îndruma pe cărarea cea mai scurtă spre mare. Mă 
numesc Somnul și cutreier apele Dunării de zeci de ani! Spuse cu mândrie 
înțeleptul pește. 
- Wow! Dorești să ne însoțești? 
- Din păcate, nu pot, dar vă pot oferi o hartă. Vă voi ruga însă ceva în schimb: 
să mă ajutați să-mi eliberez prietena care este blocată într-o plasă de plastic 
pe malul Dunării. Sărmana stă așa de ore întregi, iar eu nu o pot ajuta singur! 
- Stai fără griji! Îți vom ajuta prietena cât mai curând!

Plecară îngrijorați în căutarea prietenei Somnului. Când au ajuns și au ieșit la 
suprafața apei, au zărit-o plutind fără nicio speranță. Înotând spre ea, au 
observat că situația era destul de gravă. Tot corpul îi era înfășurat în plastic, 
�ind plin de răni. 

Dudu, Rose și Bil se gândeau cum să o elibereze cât mai repede. Aceștia s-au 
împărțit. Bil și Dudu s-au dus să caute ceva ascuțit pentru a tăia plasticul, iar 
Rose a rămas lângă ea, încurajând-o cu vorbe bune și spunându-I că mai are 
puțin de îndurat. 
- Totul o să �e bine! Prietenii mei vor ajunge imediat!  
Dudu și Bil au observat pe mal câteva cioburi ascuțite de sticlă. Cât de poluată 
poate � Dunărea?! se mirau sturionii noștri. Cei doi și-au dat seama că nu vor 
putea ajunge la cioburi. Oh nu! Ce o să facem acum? se întrebau în timp ce un 
rac se apropia de ei. Acesta, văzându-i aproape de mal, și-a dat seama că au 
nevoie de ajutor și și-a oferit cleștii pentru a tăia plasticul și a-l înlătura din 
jurul ghinionistei lor prietene.  
-Vă mulțumesc că m-ați salvat de răul provocat de oameni, curajoși peștișori! 
spuse prietena Somnului.
Cei patru au pornit spre Somn. Acesta s-a bucurat atât de tare să-și vadă 
prietena salvată încât a cuprins-o cu micile lui înotătoare într-o mare 
îmbrățișare și le-a mulțumit din tot su�etul sturionilor. Primind harta, Dudu, 
Rose șI Bil au plecat la drum plini de optimism. 
Însă după ce au înotat foarte puțin, cei trei au ajuns într-un port foarte mare. 
- Vai, ce gălăgie este aici! spuse Dudu. 
- Are dreptate, ce sunt toate aceste sunete oribile? întrebă și Bil. 
- Aceste zgomote sunt provocate de motoarele bărcilor și vapoarelor. Suntem 
în port, Portul Călărași, dacă am citit bine pe indicator. Aici este locul în care 
oamenii își lasă bărcile cu care pleacă la pescuit, dar și vapoarele cu care se 
plimbă, le explică Rose.  
- Oameni? întrebă Bil îngrijorat.
- Mi-e foame! zise dintr-odată Dudu, obosit de atâta drum. Mai avem mult 
până când vom găsi mâncare?  
- Dudu, ne-ai întrebat de muuult prea multe ori de mâncare! Serios, zboară-ți 
gândul și concentrează-te la drum! spuse Bil. 
- Hei, nu �i răutăcios cu el! spuse Rose, luându-i apărarea. Nu mai avem mult, 
trebuie să ajungem la Insula Mare a Brăilei. Acolo sigur vom găsi mâncare. 

Au mers ei cât au mers și, la un moment dat, Dudu exclamă fericit: 
- Mâncare, văd muuultă mâncare!! Toți se opresc brusc și se uită la Dudu. 
Acesta chiar găsise mâncare: un grup de crustacee micuțe și câteva moluște.
- Bravo Dudu, noroc că ai văzut mâncarea, altfel am � trecut pe lângă ea! îl 
felicită Rose. 
După ce au mâncat cu mare poftă, cei trei sturioni au pornit mai departe. 

din ei nu știa de ce culorile lor diferă. Scrumbia a venit lângă ei și le-a spune să 
nu le �e frică, deoarece această diferență a nuanțelor este datorată nivelului 
de saturație diferit. Aceștia au înaintat cu foarte mare grijă, până când au 
observat linia la care începea Marea Neagră. Dudu și-a făcut curaj și a înaintat 
în noul mediu. Toți se uitau atent la el. Când a ajuns în Mare, sturionul nostru 
s-a întors spre verișorii lui și le-a spus zâmbind: 
- Veniți, aici apa este minunată, este mult mai curată și este foarte sărată față 
de cea din Dunăre. 
Toți au trecut ușor „bariera” ce despărțea Dunărea de Marea Neagră, iar Dudu a 
exclamat fericit: 
- Am reușit, nu pot să cred că am reușit!  
În timp ce îi îmbrățișa strâns pe verișorii săi, auzi: 
- Priviți, acolo este familia noastră! 
Și așa, grupul nostru de sturioni a ajuns acasă, acolo unde le era locul. 

Ceva însă nu era în regulă. Pe Dudu l-au întâmpinat doar bunicii lui. 
- Dar părinții mei unde sunt? a întrebat nedumerit. 
- Ei, dragul nostru, îți vom spune când mai crești! 
- Totuși, mă bucur așa mult să vă văd! Abia aștept să vin cu voi acasă! Doar 
așteptați un moment, vă rog. 
Dudu se duse în fața prietenilor săi, luându-l strâns în brațe pe Scrumbie și 
mulțumindu-i pentru tot ce a făcut, iar lui Bil și lui Rose le-a promis că vor ține 
legătura și că se vor revedea… poate chiar într-o altă aventură!  
 
 
     

După alte câteva zile bune de înotat, aceștia au ajuns în portul din Galați. 
- Presupun că iar am ajuns într-un port, spuse Dudu. Nu îmi era dor de aceste 
sunete îngrozitoare. 
- Ai dreptate. Am ajuns în Portul Galați. Acesta este mai mare decât cel din 
Călărași. Următorul port mare va � cel de la Tulcea. De acolo nu vor mai � 
sunete deranjante.  
-Mă bucur să aud asta, haideți să ne grăbim, nu îmi plac aceste zone aglomerate. 

La Isaccea, un pelican durduliu, înfometat, cu un cioc impunător, a zărit sturi-
onii și a început să le dea târcoale. Cu gândul să-i înfulece, acesta i-a agățat pe 
toți trei. Dudu, Rose și Bil au început să se zbată, iar pelicanul s-a speriat și i-a 
scapăt în timpul zborului. Cei trei sturioni s-au văzut imediat înapoi în apă, 
bucuroși că au scăpat teferi din această îngrozitoare aventură. 
- Nu mai avem mult până vom ajunge acasă! Aici însă trebuie să alegem brațul 
Dunării pe care îl vom urma: Brațul Chilia, Sulina sau Sf. Gheorghe.  
După ce s-au sfătuit și au fost toți trei de acord, ei au ales să meargă pe Brațul 
Chilia. Pe drum, Bil le spunea celorlalți să �e atenți la motoarele puternice ale 
vapoarelor și bărcilor care circulă pe acolo, deoarece sunetul acestora îi poate 
speria, făcându-i să se îndepărteze de grup. 
Zilele au trecut și sturionii noștri au reușit să ajungă în inima Deltei Dunării, 

unde au fost întâmpinați de numeroase grupuri de specii de pești 
nemaivăzute și nemaiauzite de ei. Un pește foarte mic, cu privirea curioasă, s-a 
apropiat de cei trei și i-a întrebat cine sunt și dacă s-au pierdut. Acel pește era 
chiar Scrumbia. 
- Noi suntem Dudu, Bil și Rose și căutăm un loc mai bun unde să locuim, fără 
gunoaie și alte mizerii lăsate de om, dar vrem în același timp să ne întâlnim și 
familiile. 
- Din păcate, familiile voastre nu se a�ă aici, ci în Marea Neagră, dar puteți 
rămâne cu noi cât aveți nevoie.  
Sturionii noștri au stat câteva zile în frumoasa Deltă a Dunării, dar nefericirea 
lor creștea de pe o zi pe alta. Toți trei simțeau că trebuie să își găsească familia, 
oricât de minunată era Delta. 
Așa că, în cele din urmă, cei trei și-au luat la revedere și i-au mulțumit Scrumb-
iei pentru bunăvoință:  
- Sperăm să te revedem cu bine, dragă Scrumbie! Noi vom pleca spre Marea 
Neagră!  
- De fapt, m-am hotărât să vin cu voi.  
Cei 3 sturioni au fost foarte încântați de veste, cuprinzând-o pe Scrumbie 
într-o mare îmbrățișare.

Cei patru și-au continuat așadar drumul împreună, până la Marea Neagră. 
Când au ajuns la destinație, Dudu, Bil și Rose au observat imediat că aceasta 
are o altă culoare față de Dunăre. Au început să se agite, deoarece nici unul 

familia îl învăluia cu o mare putere. Astfel că Dudu a plecat curios spre bărbat-
ul care venea mereu pe malul Dunării și întindea niște plase uriașe, cum nu 
mai văzuse. Era și speriat, dar și entuziasmat de ceea ce urma să se întâmple. 
În plasa în care a fost prins a întâlnit mai mulți frați de-ai lui. 
gândul că ar putea descoperi întreaga lume și poate chiar își va putea căuta și 
familia îl învăluia cu o mare putere. Astfel că Dudu a plecat curios spre bărbat-
ul care venea mereu pe malul Dunării și întindea niște plase uriașe, cum nu 
mai văzuse. Era și speriat, dar și entuziasmat de ceea ce urma să se întâmple. 
În plasa în care a fost prins a întâlnit mai mulți frați de-ai lui. 
Îi auzea vorbind despre cum vor merge la un restaurant apropiat. Un restau-
rant? Oare cum arată? Mi-aș face mulți prieteni acolo? se întreba Dudu nedu-
merit.
Ajuns acolo, a văzut zeci de mese pline cu oameni de jur împrejur. Era vrăjit, 
nu mai văzuse niciodată un om atât de aproape de el, dar sute? Voia să se 
apropie de oameni, dar nu putea ajunge la ei, se tot lovea de ceva…  
- Unde ne a�ăm? a întrebat nedumerit Dudu. 
Se pare că se a�au în acvariul restaurantului. Un pește mai mare decât el l-a 
atenționat că vor � gătiți dacă nu scapă cât mai repede de acolo.  
O fetiță, cu privirea înduioșată se apropie ușor de acvariul în care Dudu era 
pus cu ceilalți pești și a început să vorbească cu el:  
- Tu ce faci aici, micule peștișor? Cum te numești?
- Mă cheamă Dudu și vin din adâncurile Dunării. Sunt curios cum arată lumea 
voastră și îmi caut părinții pe care încă nu i-am cunoscut. Dar tu cine ești? 
- Eu sunt Miruna și sunt membră a clubului TADS. Noi suntem Tineri Activi 
pentru Dunăre și Sturioni, vrem să protejăm mediul înconjurător și să apărăm 
drepturile sturionilor. Dragul meu, ești prea frumos ca să stai în acvariul unui 
restaurant, iar familia ta sigur nu este deasupra apelor unde trăim noi, 
oamenii. Știu că sturionii înoată spre Marea Neagră, în căutarea libertății. 
- Marea Neagră? Ce este aceea? 
- Marea Neagră este un tărâm al apelor, unde toți peștii sunt fericiți și stau cu 
familiile și prietenii lor. 
- Ce aș vrea să ajung acolo! Ai idee cum aș putea să încep traseul? 
- Mi-aș dori să te pot ajuta cumva, dar tot ce pot să fac e să te scot din acvariu. 
Mă duc să vorbesc cu șeful restaurantului, pentru a te cumpăra. Trebuie să ne 
grăbim până ce nu te ia cineva în bucătărie! 
- Este perfect! Mulțumesc, scumpă fetiță! 
- Sper că ne vom revedea cândva. 
- Rămâi cu bine! 

Zis și făcut. Miruna a reușit să negocieze prețul sturionului astfel încât să îl 
poată cumpăra, convingându-l cu greu pe șeful restaurantului. A fugit cu 
punga cu apă în care era pus peștișorul până în apropierea Dunării, unde i-a 
dat drumul. Dudu a început să înoate cât de repede putea, �ind nerăbdător să 
ajungă în paradisul Mării Negre. 

Înotă Dudu cât înotă, dar oboseala și foamea îl ajunseseră. Așadar, a poposit la 
Ostrov și a început să caute mâncare. Nu era nicio urmă de crustacee sau de 
viermi pe care să îi mănânce, dar asta nu l-a oprit din căutare. Pe când se a�a 
la un pas să se dea bătut, fără nicio speranță în su�et, a zărit în depărtare un 
vierme în mijlocul �uviului și a început să înoate spre el cât de repede putea. 
Într-un �nal a ajuns, și-a tras su�etul și, la cât de foame îi era, l-a înfulecat 
dintr-odată. 
Dar o problemă l-a izbit imediat, se simțea tras în sus. Oh nu! Era o momeală! 
Dudu a început să tragă în jos cât de tare a putut, dar nu avea su�cientă forță. 
Dintr-o dată a simțit cum este prins de codiță și tras în jos de două gurițe. Oare 
cine era? O � fost salvarea sa? Trăgând ambii pești cu toată puterea în jos, 
într-un �nal au reușit, iar Dudu a fost eliberat. Am fost pe aproape! Ce noroc 
am avut! s-au gândit micii peștișori.
- Vino cu noi! Îți vom arăta un loc sigur! 
Cei trei s-au ascuns după două pietre mari. Încercând să-și tragă su�etul, Dudu 
a spus:

PARTEA I
A fost odată ca niciodată un mic nisetru pe nume Dudu care încerca pentru 
prima dată să deschidă ochii. Acesta era deranjat de razelele de lumină care se 
re�ectau în apă, iar uitându-se în jur a observat uimit alți 100 de peștișori care 
arătau exact ca el. 
Dudu avea o înfățișare uimitoare: corpul alungit și îndesat, fusiform, neted, de 
o culoare plumburie, însă neprotejat de haina argintie din solzi pe care o au 
toți peștii. El purta o armură formată din cinci șiruri de plăci osoase, decorate 
cu șiruri de mici plăcuțe stelate. 
- Cine sunteți voi? Unde mă a�u? a întrebat el în timp ce toate privirile erau 
ațintite asupra lui.  
- Frații tăi! Suntem în Dunăre, aproape de Corabia. Vino cu noi să îți arătăm 
minunatele ape ale Dunării!
Tot înotând împreună cu frații lui, la un moment dat s-a îndepărtat de grup, 
deoarece auzea în stânga și în dreapta tot felul de povești groaznice. Se pare 
că, din păcate, oamenii nu se gândeau la fericirea sturionilor și la viețile lor. 
Micul peștișor stătea pe gânduri �indcă voia să vadă dacă lumea de deasupra 
apelor era mai frumoasă și mai largă decât ce văzuse el până acum, chiar dacă 
îi răsunau în cap vocile impunătoare ale sturionilor pe care abia îi cunoscuse și 
îl sfătuiau să nu se lase pradă vicleșugurilor oamenilor. Acesta se simțea foarte 
singur deoarece nu își cunoscuse niciodată părinții și voia că aceștia să îi � fost 
alătur. Așa că, într-o zi în care soarele strălucea pe cer mai tare decât de obicei, 
gândul că ar putea descoperi întreaga lume și poate chiar își va putea căuta și 



 - Mulțumesc că m-ați ajutat! Probabil că acum m-aș a�a într-o plasă plină cu 
pești dacă nu erați voi! Cum vă cheamă?
- Suntem verișorii tăi, Bil și Rose, Morunul și Păstruga. 
Rose era un peștișor diferit, dar foarte frumos. Era puțin mai lung decât Dudu 
și mai lung decât tine, probabil. Avea un bot foarte ciudat, foarte lung și 
îngust, dar o privire plină de bunătate și compasiune. Iar Bil… era un uriaș 
gri-albastru, cu o gură mare în formă de semilună din care ieșeau niște mustăți 
turtite și franjurate. Cu toate aceste trăsături uimitoare, Bil părea la fel de 
blând ca și Rose. 
- Morun? Wow! Am auzit că sturionii ca tine pot ajunge la dimensiuni impre-
sionante, dar nu puteam crede! Iar Rose… ești atât de frumoasă și de 
elegantă! 
- Adevărul este că nu prea mai ajungem la dimensiunile legendare, spuse Bil. 
Suntem din ce în ce mai puțini, iar dacă oamenii continuă să pescuiască 
sturioni, chiar că vom dispărea cu toții! Deși îi înțeleg, carnea și icrele noastre 
au ajutat foarte mult economia României. Măcar știm că suntem buni la gust! 
continuă Bil râzând. 
- Voiam să plecăm în călătorie, spuse și Rose, dar te-am văzut în primejdie și 
am vrut să te ajutăm, nu este bine să �i singur în aceste ape. 
- Călătorie? Super! Și eu mergeam spre Marea Neagră, parcă așa se numea!? 
-Da, mergem către Marea Neagră. Vrem să ne cunoaștem părinții și bunicii, dar 
drumul o să �e plin de obstacole! 

-O să �e greu? Pe unde o să înotăm? 
-Până la Călărași avem cale dreaptă dar vreme primejdioasă, iar după aceea 
Dunărea se împarte în două și va trebui să �m ghidați spre cel mai bun și scurt 
braț. 
Nedumerit dar curios din cale afară să descopere lumea, Dudu a plecat împre-
ună cu verișorii săi mai mari în călătoria vieții lui. Rose l-a luat de înotătoare și 
l-a dus la suprafața apei, spunând:
-Privește! 
Dudu a rămas fascinat de peisaj: terase înalte, acoperite de verdeață, înconju-
rau apele Dunării. Case unele mai frumoase decât altele, mașini și bărcuțe 
colorate.
După câteva minute de admirat, a fost coborât înapoi în adâncuri. 
-Mie îmi este foame! Bănuiesc că și vouă! Haideți să vă arăt un loc perfect 
pentru noi, spuse Bil.  
Și plecară împreună cu toată încrederea înainte, știut �ind faptul că morunii 
sunt singurii prădători autentici dintre sturionii de Dunăre. Au înotat fericiți 
spre locul descris de Bil ca �ind plin cu viermi și crustacee. Din ziua aceea, 
Dudu, Rose și Bil au devenit cei mai buni prieteni. 

Ajunși pe lângă Călărași, au văzut că Dunărea se desparte în două, și au 
început să se întrebe ce braț ar trebui să aleagă. Prin apropiere se a�a Somnul, 
care auzind discuția lor, s-a hotărât să se apropie:  
- V-ați rătăcit, tineri peștișori?  
- Da, dar tu cine ești? 
- Sunt cel care v-ar putea îndruma pe cărarea cea mai scurtă spre mare. Mă 
numesc Somnul și cutreier apele Dunării de zeci de ani! Spuse cu mândrie 
înțeleptul pește. 
- Wow! Dorești să ne însoțești? 
- Din păcate, nu pot, dar vă pot oferi o hartă. Vă voi ruga însă ceva în schimb: 
să mă ajutați să-mi eliberez prietena care este blocată într-o plasă de plastic 
pe malul Dunării. Sărmana stă așa de ore întregi, iar eu nu o pot ajuta singur! 
- Stai fără griji! Îți vom ajuta prietena cât mai curând!

Plecară îngrijorați în căutarea prietenei Somnului. Când au ajuns și au ieșit la 
suprafața apei, au zărit-o plutind fără nicio speranță. Înotând spre ea, au 
observat că situația era destul de gravă. Tot corpul îi era înfășurat în plastic, 
�ind plin de răni. 

Dudu, Rose și Bil se gândeau cum să o elibereze cât mai repede. Aceștia s-au 
împărțit. Bil și Dudu s-au dus să caute ceva ascuțit pentru a tăia plasticul, iar 
Rose a rămas lângă ea, încurajând-o cu vorbe bune și spunându-I că mai are 
puțin de îndurat. 
- Totul o să �e bine! Prietenii mei vor ajunge imediat!  
Dudu și Bil au observat pe mal câteva cioburi ascuțite de sticlă. Cât de poluată 
poate � Dunărea?! se mirau sturionii noștri. Cei doi și-au dat seama că nu vor 
putea ajunge la cioburi. Oh nu! Ce o să facem acum? se întrebau în timp ce un 
rac se apropia de ei. Acesta, văzându-i aproape de mal, și-a dat seama că au 
nevoie de ajutor și și-a oferit cleștii pentru a tăia plasticul și a-l înlătura din 
jurul ghinionistei lor prietene.  
-Vă mulțumesc că m-ați salvat de răul provocat de oameni, curajoși peștișori! 
spuse prietena Somnului.
Cei patru au pornit spre Somn. Acesta s-a bucurat atât de tare să-și vadă 
prietena salvată încât a cuprins-o cu micile lui înotătoare într-o mare 
îmbrățișare și le-a mulțumit din tot su�etul sturionilor. Primind harta, Dudu, 
Rose șI Bil au plecat la drum plini de optimism. 
Însă după ce au înotat foarte puțin, cei trei au ajuns într-un port foarte mare. 
- Vai, ce gălăgie este aici! spuse Dudu. 
- Are dreptate, ce sunt toate aceste sunete oribile? întrebă și Bil. 
- Aceste zgomote sunt provocate de motoarele bărcilor și vapoarelor. Suntem 
în port, Portul Călărași, dacă am citit bine pe indicator. Aici este locul în care 
oamenii își lasă bărcile cu care pleacă la pescuit, dar și vapoarele cu care se 
plimbă, le explică Rose.  
- Oameni? întrebă Bil îngrijorat.
- Mi-e foame! zise dintr-odată Dudu, obosit de atâta drum. Mai avem mult 
până când vom găsi mâncare?  
- Dudu, ne-ai întrebat de muuult prea multe ori de mâncare! Serios, zboară-ți 
gândul și concentrează-te la drum! spuse Bil. 
- Hei, nu �i răutăcios cu el! spuse Rose, luându-i apărarea. Nu mai avem mult, 
trebuie să ajungem la Insula Mare a Brăilei. Acolo sigur vom găsi mâncare. 

Au mers ei cât au mers și, la un moment dat, Dudu exclamă fericit: 
- Mâncare, văd muuultă mâncare!! Toți se opresc brusc și se uită la Dudu. 
Acesta chiar găsise mâncare: un grup de crustacee micuțe și câteva moluște.
- Bravo Dudu, noroc că ai văzut mâncarea, altfel am � trecut pe lângă ea! îl 
felicită Rose. 
După ce au mâncat cu mare poftă, cei trei sturioni au pornit mai departe. 

din ei nu știa de ce culorile lor diferă. Scrumbia a venit lângă ei și le-a spune să 
nu le �e frică, deoarece această diferență a nuanțelor este datorată nivelului 
de saturație diferit. Aceștia au înaintat cu foarte mare grijă, până când au 
observat linia la care începea Marea Neagră. Dudu și-a făcut curaj și a înaintat 
în noul mediu. Toți se uitau atent la el. Când a ajuns în Mare, sturionul nostru 
s-a întors spre verișorii lui și le-a spus zâmbind: 
- Veniți, aici apa este minunată, este mult mai curată și este foarte sărată față 
de cea din Dunăre. 
Toți au trecut ușor „bariera” ce despărțea Dunărea de Marea Neagră, iar Dudu a 
exclamat fericit: 
- Am reușit, nu pot să cred că am reușit!  
În timp ce îi îmbrățișa strâns pe verișorii săi, auzi: 
- Priviți, acolo este familia noastră! 
Și așa, grupul nostru de sturioni a ajuns acasă, acolo unde le era locul. 

Ceva însă nu era în regulă. Pe Dudu l-au întâmpinat doar bunicii lui. 
- Dar părinții mei unde sunt? a întrebat nedumerit. 
- Ei, dragul nostru, îți vom spune când mai crești! 
- Totuși, mă bucur așa mult să vă văd! Abia aștept să vin cu voi acasă! Doar 
așteptați un moment, vă rog. 
Dudu se duse în fața prietenilor săi, luându-l strâns în brațe pe Scrumbie și 
mulțumindu-i pentru tot ce a făcut, iar lui Bil și lui Rose le-a promis că vor ține 
legătura și că se vor revedea… poate chiar într-o altă aventură!  
 
 
     

După alte câteva zile bune de înotat, aceștia au ajuns în portul din Galați. 
- Presupun că iar am ajuns într-un port, spuse Dudu. Nu îmi era dor de aceste 
sunete îngrozitoare. 
- Ai dreptate. Am ajuns în Portul Galați. Acesta este mai mare decât cel din 
Călărași. Următorul port mare va � cel de la Tulcea. De acolo nu vor mai � 
sunete deranjante.  
-Mă bucur să aud asta, haideți să ne grăbim, nu îmi plac aceste zone aglomerate. 

La Isaccea, un pelican durduliu, înfometat, cu un cioc impunător, a zărit sturi-
onii și a început să le dea târcoale. Cu gândul să-i înfulece, acesta i-a agățat pe 
toți trei. Dudu, Rose și Bil au început să se zbată, iar pelicanul s-a speriat și i-a 
scapăt în timpul zborului. Cei trei sturioni s-au văzut imediat înapoi în apă, 
bucuroși că au scăpat teferi din această îngrozitoare aventură. 
- Nu mai avem mult până vom ajunge acasă! Aici însă trebuie să alegem brațul 
Dunării pe care îl vom urma: Brațul Chilia, Sulina sau Sf. Gheorghe.  
După ce s-au sfătuit și au fost toți trei de acord, ei au ales să meargă pe Brațul 
Chilia. Pe drum, Bil le spunea celorlalți să �e atenți la motoarele puternice ale 
vapoarelor și bărcilor care circulă pe acolo, deoarece sunetul acestora îi poate 
speria, făcându-i să se îndepărteze de grup. 
Zilele au trecut și sturionii noștri au reușit să ajungă în inima Deltei Dunării, 

unde au fost întâmpinați de numeroase grupuri de specii de pești 
nemaivăzute și nemaiauzite de ei. Un pește foarte mic, cu privirea curioasă, s-a 
apropiat de cei trei și i-a întrebat cine sunt și dacă s-au pierdut. Acel pește era 
chiar Scrumbia. 
- Noi suntem Dudu, Bil și Rose și căutăm un loc mai bun unde să locuim, fără 
gunoaie și alte mizerii lăsate de om, dar vrem în același timp să ne întâlnim și 
familiile. 
- Din păcate, familiile voastre nu se a�ă aici, ci în Marea Neagră, dar puteți 
rămâne cu noi cât aveți nevoie.  
Sturionii noștri au stat câteva zile în frumoasa Deltă a Dunării, dar nefericirea 
lor creștea de pe o zi pe alta. Toți trei simțeau că trebuie să își găsească familia, 
oricât de minunată era Delta. 
Așa că, în cele din urmă, cei trei și-au luat la revedere și i-au mulțumit Scrumb-
iei pentru bunăvoință:  
- Sperăm să te revedem cu bine, dragă Scrumbie! Noi vom pleca spre Marea 
Neagră!  
- De fapt, m-am hotărât să vin cu voi.  
Cei 3 sturioni au fost foarte încântați de veste, cuprinzând-o pe Scrumbie 
într-o mare îmbrățișare.

Cei patru și-au continuat așadar drumul împreună, până la Marea Neagră. 
Când au ajuns la destinație, Dudu, Bil și Rose au observat imediat că aceasta 
are o altă culoare față de Dunăre. Au început să se agite, deoarece nici unul 

familia îl învăluia cu o mare putere. Astfel că Dudu a plecat curios spre bărbat-
ul care venea mereu pe malul Dunării și întindea niște plase uriașe, cum nu 
mai văzuse. Era și speriat, dar și entuziasmat de ceea ce urma să se întâmple. 
În plasa în care a fost prins a întâlnit mai mulți frați de-ai lui. 
gândul că ar putea descoperi întreaga lume și poate chiar își va putea căuta și 
familia îl învăluia cu o mare putere. Astfel că Dudu a plecat curios spre bărbat-
ul care venea mereu pe malul Dunării și întindea niște plase uriașe, cum nu 
mai văzuse. Era și speriat, dar și entuziasmat de ceea ce urma să se întâmple. 
În plasa în care a fost prins a întâlnit mai mulți frați de-ai lui. 
Îi auzea vorbind despre cum vor merge la un restaurant apropiat. Un restau-
rant? Oare cum arată? Mi-aș face mulți prieteni acolo? se întreba Dudu nedu-
merit.
Ajuns acolo, a văzut zeci de mese pline cu oameni de jur împrejur. Era vrăjit, 
nu mai văzuse niciodată un om atât de aproape de el, dar sute? Voia să se 
apropie de oameni, dar nu putea ajunge la ei, se tot lovea de ceva…  
- Unde ne a�ăm? a întrebat nedumerit Dudu. 
Se pare că se a�au în acvariul restaurantului. Un pește mai mare decât el l-a 
atenționat că vor � gătiți dacă nu scapă cât mai repede de acolo.  
O fetiță, cu privirea înduioșată se apropie ușor de acvariul în care Dudu era 
pus cu ceilalți pești și a început să vorbească cu el:  
- Tu ce faci aici, micule peștișor? Cum te numești?
- Mă cheamă Dudu și vin din adâncurile Dunării. Sunt curios cum arată lumea 
voastră și îmi caut părinții pe care încă nu i-am cunoscut. Dar tu cine ești? 
- Eu sunt Miruna și sunt membră a clubului TADS. Noi suntem Tineri Activi 
pentru Dunăre și Sturioni, vrem să protejăm mediul înconjurător și să apărăm 
drepturile sturionilor. Dragul meu, ești prea frumos ca să stai în acvariul unui 
restaurant, iar familia ta sigur nu este deasupra apelor unde trăim noi, 
oamenii. Știu că sturionii înoată spre Marea Neagră, în căutarea libertății. 
- Marea Neagră? Ce este aceea? 
- Marea Neagră este un tărâm al apelor, unde toți peștii sunt fericiți și stau cu 
familiile și prietenii lor. 
- Ce aș vrea să ajung acolo! Ai idee cum aș putea să încep traseul? 
- Mi-aș dori să te pot ajuta cumva, dar tot ce pot să fac e să te scot din acvariu. 
Mă duc să vorbesc cu șeful restaurantului, pentru a te cumpăra. Trebuie să ne 
grăbim până ce nu te ia cineva în bucătărie! 
- Este perfect! Mulțumesc, scumpă fetiță! 
- Sper că ne vom revedea cândva. 
- Rămâi cu bine! 

Zis și făcut. Miruna a reușit să negocieze prețul sturionului astfel încât să îl 
poată cumpăra, convingându-l cu greu pe șeful restaurantului. A fugit cu 
punga cu apă în care era pus peștișorul până în apropierea Dunării, unde i-a 
dat drumul. Dudu a început să înoate cât de repede putea, �ind nerăbdător să 
ajungă în paradisul Mării Negre. 

Înotă Dudu cât înotă, dar oboseala și foamea îl ajunseseră. Așadar, a poposit la 
Ostrov și a început să caute mâncare. Nu era nicio urmă de crustacee sau de 
viermi pe care să îi mănânce, dar asta nu l-a oprit din căutare. Pe când se a�a 
la un pas să se dea bătut, fără nicio speranță în su�et, a zărit în depărtare un 
vierme în mijlocul �uviului și a început să înoate spre el cât de repede putea. 
Într-un �nal a ajuns, și-a tras su�etul și, la cât de foame îi era, l-a înfulecat 
dintr-odată. 
Dar o problemă l-a izbit imediat, se simțea tras în sus. Oh nu! Era o momeală! 
Dudu a început să tragă în jos cât de tare a putut, dar nu avea su�cientă forță. 
Dintr-o dată a simțit cum este prins de codiță și tras în jos de două gurițe. Oare 
cine era? O � fost salvarea sa? Trăgând ambii pești cu toată puterea în jos, 
într-un �nal au reușit, iar Dudu a fost eliberat. Am fost pe aproape! Ce noroc 
am avut! s-au gândit micii peștișori.
- Vino cu noi! Îți vom arăta un loc sigur! 
Cei trei s-au ascuns după două pietre mari. Încercând să-și tragă su�etul, Dudu 
a spus:

PARTEA I
A fost odată ca niciodată un mic nisetru pe nume Dudu care încerca pentru 
prima dată să deschidă ochii. Acesta era deranjat de razelele de lumină care se 
re�ectau în apă, iar uitându-se în jur a observat uimit alți 100 de peștișori care 
arătau exact ca el. 
Dudu avea o înfățișare uimitoare: corpul alungit și îndesat, fusiform, neted, de 
o culoare plumburie, însă neprotejat de haina argintie din solzi pe care o au 
toți peștii. El purta o armură formată din cinci șiruri de plăci osoase, decorate 
cu șiruri de mici plăcuțe stelate. 
- Cine sunteți voi? Unde mă a�u? a întrebat el în timp ce toate privirile erau 
ațintite asupra lui.  
- Frații tăi! Suntem în Dunăre, aproape de Corabia. Vino cu noi să îți arătăm 
minunatele ape ale Dunării!
Tot înotând împreună cu frații lui, la un moment dat s-a îndepărtat de grup, 
deoarece auzea în stânga și în dreapta tot felul de povești groaznice. Se pare 
că, din păcate, oamenii nu se gândeau la fericirea sturionilor și la viețile lor. 
Micul peștișor stătea pe gânduri �indcă voia să vadă dacă lumea de deasupra 
apelor era mai frumoasă și mai largă decât ce văzuse el până acum, chiar dacă 
îi răsunau în cap vocile impunătoare ale sturionilor pe care abia îi cunoscuse și 
îl sfătuiau să nu se lase pradă vicleșugurilor oamenilor. Acesta se simțea foarte 
singur deoarece nu își cunoscuse niciodată părinții și voia că aceștia să îi � fost 
alătur. Așa că, într-o zi în care soarele strălucea pe cer mai tare decât de obicei, 
gândul că ar putea descoperi întreaga lume și poate chiar își va putea căuta și 
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Vă invităm să descoperiți povestea sturionu-
lui nostru Dudu!
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familiile și prietenii lor. 
- Ce aș vrea să ajung acolo! Ai idee cum aș putea să încep traseul? 
- Mi-aș dori să te pot ajuta cumva, dar tot ce pot să fac e să te scot din acvariu. 
Mă duc să vorbesc cu șeful restaurantului, pentru a te cumpăra. Trebuie să ne 
grăbim până ce nu te ia cineva în bucătărie! 
- Este perfect! Mulțumesc, scumpă fetiță! 
- Sper că ne vom revedea cândva. 
- Rămâi cu bine! 

 - Mulțumesc că m-ați ajutat! Probabil că acum m-aș a�a într-o plasă plină cu 
pești dacă nu erați voi! Cum vă cheamă?
- Suntem verișorii tăi, Bil și Rose, Morunul și Păstruga. 
Rose era un peștișor diferit, dar foarte frumos. Era puțin mai lung decât Dudu 
și mai lung decât tine, probabil. Avea un bot foarte ciudat, foarte lung și 
îngust, dar o privire plină de bunătate și compasiune. Iar Bil… era un uriaș 
gri-albastru, cu o gură mare în formă de semilună din care ieșeau niște mustăți 
turtite și franjurate. Cu toate aceste trăsături uimitoare, Bil părea la fel de 
blând ca și Rose. 
- Morun? Wow! Am auzit că sturionii ca tine pot ajunge la dimensiuni impre-
sionante, dar nu puteam crede! Iar Rose… ești atât de frumoasă și de 
elegantă! 
- Adevărul este că nu prea mai ajungem la dimensiunile legendare, spuse Bil. 
Suntem din ce în ce mai puțini, iar dacă oamenii continuă să pescuiască 
sturioni, chiar că vom dispărea cu toții! Deși îi înțeleg, carnea și icrele noastre 
au ajutat foarte mult economia României. Măcar știm că suntem buni la gust! 
continuă Bil râzând. 
- Voiam să plecăm în călătorie, spuse și Rose, dar te-am văzut în primejdie și 
am vrut să te ajutăm, nu este bine să �i singur în aceste ape. 
- Călătorie? Super! Și eu mergeam spre Marea Neagră, parcă așa se numea!? 
-Da, mergem către Marea Neagră. Vrem să ne cunoaștem părinții și bunicii, dar 
drumul o să �e plin de obstacole! 

-O să �e greu? Pe unde o să înotăm? 
-Până la Călărași avem cale dreaptă dar vreme primejdioasă, iar după aceea 
Dunărea se împarte în două și va trebui să �m ghidați spre cel mai bun și scurt 
braț. 
Nedumerit dar curios din cale afară să descopere lumea, Dudu a plecat împre-
ună cu verișorii săi mai mari în călătoria vieții lui. Rose l-a luat de înotătoare și 
l-a dus la suprafața apei, spunând:
-Privește! 
Dudu a rămas fascinat de peisaj: terase înalte, acoperite de verdeață, înconju-
rau apele Dunării. Case unele mai frumoase decât altele, mașini și bărcuțe 
colorate.
După câteva minute de admirat, a fost coborât înapoi în adâncuri. 
-Mie îmi este foame! Bănuiesc că și vouă! Haideți să vă arăt un loc perfect 
pentru noi, spuse Bil.  
Și plecară împreună cu toată încrederea înainte, știut �ind faptul că morunii 
sunt singurii prădători autentici dintre sturionii de Dunăre. Au înotat fericiți 
spre locul descris de Bil ca �ind plin cu viermi și crustacee. Din ziua aceea, 
Dudu, Rose și Bil au devenit cei mai buni prieteni. 

Ajunși pe lângă Călărași, au văzut că Dunărea se desparte în două, și au 
început să se întrebe ce braț ar trebui să aleagă. Prin apropiere se a�a Somnul, 
care auzind discuția lor, s-a hotărât să se apropie:  
- V-ați rătăcit, tineri peștișori?  
- Da, dar tu cine ești? 
- Sunt cel care v-ar putea îndruma pe cărarea cea mai scurtă spre mare. Mă 
numesc Somnul și cutreier apele Dunării de zeci de ani! Spuse cu mândrie 
înțeleptul pește. 
- Wow! Dorești să ne însoțești? 
- Din păcate, nu pot, dar vă pot oferi o hartă. Vă voi ruga însă ceva în schimb: 
să mă ajutați să-mi eliberez prietena care este blocată într-o plasă de plastic 
pe malul Dunării. Sărmana stă așa de ore întregi, iar eu nu o pot ajuta singur! 
- Stai fără griji! Îți vom ajuta prietena cât mai curând!

Plecară îngrijorați în căutarea prietenei Somnului. Când au ajuns și au ieșit la 
suprafața apei, au zărit-o plutind fără nicio speranță. Înotând spre ea, au 
observat că situația era destul de gravă. Tot corpul îi era înfășurat în plastic, 
�ind plin de răni. 

Dudu, Rose și Bil se gândeau cum să o elibereze cât mai repede. Aceștia s-au 
împărțit. Bil și Dudu s-au dus să caute ceva ascuțit pentru a tăia plasticul, iar 
Rose a rămas lângă ea, încurajând-o cu vorbe bune și spunându-I că mai are 
puțin de îndurat. 
- Totul o să �e bine! Prietenii mei vor ajunge imediat!  
Dudu și Bil au observat pe mal câteva cioburi ascuțite de sticlă. Cât de poluată 
poate � Dunărea?! se mirau sturionii noștri. Cei doi și-au dat seama că nu vor 
putea ajunge la cioburi. Oh nu! Ce o să facem acum? se întrebau în timp ce un 
rac se apropia de ei. Acesta, văzându-i aproape de mal, și-a dat seama că au 
nevoie de ajutor și și-a oferit cleștii pentru a tăia plasticul și a-l înlătura din 
jurul ghinionistei lor prietene.  
-Vă mulțumesc că m-ați salvat de răul provocat de oameni, curajoși peștișori! 
spuse prietena Somnului.
Cei patru au pornit spre Somn. Acesta s-a bucurat atât de tare să-și vadă 
prietena salvată încât a cuprins-o cu micile lui înotătoare într-o mare 
îmbrățișare și le-a mulțumit din tot su�etul sturionilor. Primind harta, Dudu, 
Rose șI Bil au plecat la drum plini de optimism. 
Însă după ce au înotat foarte puțin, cei trei au ajuns într-un port foarte mare. 
- Vai, ce gălăgie este aici! spuse Dudu. 
- Are dreptate, ce sunt toate aceste sunete oribile? întrebă și Bil. 
- Aceste zgomote sunt provocate de motoarele bărcilor și vapoarelor. Suntem 
în port, Portul Călărași, dacă am citit bine pe indicator. Aici este locul în care 
oamenii își lasă bărcile cu care pleacă la pescuit, dar și vapoarele cu care se 
plimbă, le explică Rose.  
- Oameni? întrebă Bil îngrijorat.
- Mi-e foame! zise dintr-odată Dudu, obosit de atâta drum. Mai avem mult 
până când vom găsi mâncare?  
- Dudu, ne-ai întrebat de muuult prea multe ori de mâncare! Serios, zboară-ți 
gândul și concentrează-te la drum! spuse Bil. 
- Hei, nu �i răutăcios cu el! spuse Rose, luându-i apărarea. Nu mai avem mult, 
trebuie să ajungem la Insula Mare a Brăilei. Acolo sigur vom găsi mâncare. 

Au mers ei cât au mers și, la un moment dat, Dudu exclamă fericit: 
- Mâncare, văd muuultă mâncare!! Toți se opresc brusc și se uită la Dudu. 
Acesta chiar găsise mâncare: un grup de crustacee micuțe și câteva moluște.
- Bravo Dudu, noroc că ai văzut mâncarea, altfel am � trecut pe lângă ea! îl 
felicită Rose. 
După ce au mâncat cu mare poftă, cei trei sturioni au pornit mai departe. 

din ei nu știa de ce culorile lor diferă. Scrumbia a venit lângă ei și le-a spune să 
nu le �e frică, deoarece această diferență a nuanțelor este datorată nivelului 
de saturație diferit. Aceștia au înaintat cu foarte mare grijă, până când au 
observat linia la care începea Marea Neagră. Dudu și-a făcut curaj și a înaintat 
în noul mediu. Toți se uitau atent la el. Când a ajuns în Mare, sturionul nostru 
s-a întors spre verișorii lui și le-a spus zâmbind: 
- Veniți, aici apa este minunată, este mult mai curată și este foarte sărată față 
de cea din Dunăre. 
Toți au trecut ușor „bariera” ce despărțea Dunărea de Marea Neagră, iar Dudu a 
exclamat fericit: 
- Am reușit, nu pot să cred că am reușit!  
În timp ce îi îmbrățișa strâns pe verișorii săi, auzi: 
- Priviți, acolo este familia noastră! 
Și așa, grupul nostru de sturioni a ajuns acasă, acolo unde le era locul. 

Ceva însă nu era în regulă. Pe Dudu l-au întâmpinat doar bunicii lui. 
- Dar părinții mei unde sunt? a întrebat nedumerit. 
- Ei, dragul nostru, îți vom spune când mai crești! 
- Totuși, mă bucur așa mult să vă văd! Abia aștept să vin cu voi acasă! Doar 
așteptați un moment, vă rog. 
Dudu se duse în fața prietenilor săi, luându-l strâns în brațe pe Scrumbie și 
mulțumindu-i pentru tot ce a făcut, iar lui Bil și lui Rose le-a promis că vor ține 
legătura și că se vor revedea… poate chiar într-o altă aventură!  
 
 
     

După alte câteva zile bune de înotat, aceștia au ajuns în portul din Galați. 
- Presupun că iar am ajuns într-un port, spuse Dudu. Nu îmi era dor de aceste 
sunete îngrozitoare. 
- Ai dreptate. Am ajuns în Portul Galați. Acesta este mai mare decât cel din 
Călărași. Următorul port mare va � cel de la Tulcea. De acolo nu vor mai � 
sunete deranjante.  
-Mă bucur să aud asta, haideți să ne grăbim, nu îmi plac aceste zone aglomerate. 

La Isaccea, un pelican durduliu, înfometat, cu un cioc impunător, a zărit sturi-
onii și a început să le dea târcoale. Cu gândul să-i înfulece, acesta i-a agățat pe 
toți trei. Dudu, Rose și Bil au început să se zbată, iar pelicanul s-a speriat și i-a 
scapăt în timpul zborului. Cei trei sturioni s-au văzut imediat înapoi în apă, 
bucuroși că au scăpat teferi din această îngrozitoare aventură. 
- Nu mai avem mult până vom ajunge acasă! Aici însă trebuie să alegem brațul 
Dunării pe care îl vom urma: Brațul Chilia, Sulina sau Sf. Gheorghe.  
După ce s-au sfătuit și au fost toți trei de acord, ei au ales să meargă pe Brațul 
Chilia. Pe drum, Bil le spunea celorlalți să �e atenți la motoarele puternice ale 
vapoarelor și bărcilor care circulă pe acolo, deoarece sunetul acestora îi poate 
speria, făcându-i să se îndepărteze de grup. 
Zilele au trecut și sturionii noștri au reușit să ajungă în inima Deltei Dunării, 

unde au fost întâmpinați de numeroase grupuri de specii de pești 
nemaivăzute și nemaiauzite de ei. Un pește foarte mic, cu privirea curioasă, s-a 
apropiat de cei trei și i-a întrebat cine sunt și dacă s-au pierdut. Acel pește era 
chiar Scrumbia. 
- Noi suntem Dudu, Bil și Rose și căutăm un loc mai bun unde să locuim, fără 
gunoaie și alte mizerii lăsate de om, dar vrem în același timp să ne întâlnim și 
familiile. 
- Din păcate, familiile voastre nu se a�ă aici, ci în Marea Neagră, dar puteți 
rămâne cu noi cât aveți nevoie.  
Sturionii noștri au stat câteva zile în frumoasa Deltă a Dunării, dar nefericirea 
lor creștea de pe o zi pe alta. Toți trei simțeau că trebuie să își găsească familia, 
oricât de minunată era Delta. 
Așa că, în cele din urmă, cei trei și-au luat la revedere și i-au mulțumit Scrumb-
iei pentru bunăvoință:  
- Sperăm să te revedem cu bine, dragă Scrumbie! Noi vom pleca spre Marea 
Neagră!  
- De fapt, m-am hotărât să vin cu voi.  
Cei 3 sturioni au fost foarte încântați de veste, cuprinzând-o pe Scrumbie 
într-o mare îmbrățișare.

Cei patru și-au continuat așadar drumul împreună, până la Marea Neagră. 
Când au ajuns la destinație, Dudu, Bil și Rose au observat imediat că aceasta 
are o altă culoare față de Dunăre. Au început să se agite, deoarece nici unul 

familia îl învăluia cu o mare putere. Astfel că Dudu a plecat curios spre bărbat-
ul care venea mereu pe malul Dunării și întindea niște plase uriașe, cum nu 
mai văzuse. Era și speriat, dar și entuziasmat de ceea ce urma să se întâmple. 
În plasa în care a fost prins a întâlnit mai mulți frați de-ai lui. 
gândul că ar putea descoperi întreaga lume și poate chiar își va putea căuta și 
familia îl învăluia cu o mare putere. Astfel că Dudu a plecat curios spre bărbat-
ul care venea mereu pe malul Dunării și întindea niște plase uriașe, cum nu 
mai văzuse. Era și speriat, dar și entuziasmat de ceea ce urma să se întâmple. 
În plasa în care a fost prins a întâlnit mai mulți frați de-ai lui. 
Îi auzea vorbind despre cum vor merge la un restaurant apropiat. Un restau-
rant? Oare cum arată? Mi-aș face mulți prieteni acolo? se întreba Dudu nedu-
merit.
Ajuns acolo, a văzut zeci de mese pline cu oameni de jur împrejur. Era vrăjit, 
nu mai văzuse niciodată un om atât de aproape de el, dar sute? Voia să se 
apropie de oameni, dar nu putea ajunge la ei, se tot lovea de ceva…  
- Unde ne a�ăm? a întrebat nedumerit Dudu. 
Se pare că se a�au în acvariul restaurantului. Un pește mai mare decât el l-a 
atenționat că vor � gătiți dacă nu scapă cât mai repede de acolo.  
O fetiță, cu privirea înduioșată se apropie ușor de acvariul în care Dudu era 
pus cu ceilalți pești și a început să vorbească cu el:  
- Tu ce faci aici, micule peștișor? Cum te numești?
- Mă cheamă Dudu și vin din adâncurile Dunării. Sunt curios cum arată lumea 
voastră și îmi caut părinții pe care încă nu i-am cunoscut. Dar tu cine ești? 
- Eu sunt Miruna și sunt membră a clubului TADS. Noi suntem Tineri Activi 
pentru Dunăre și Sturioni, vrem să protejăm mediul înconjurător și să apărăm 
drepturile sturionilor. Dragul meu, ești prea frumos ca să stai în acvariul unui 
restaurant, iar familia ta sigur nu este deasupra apelor unde trăim noi, 
oamenii. Știu că sturionii înoată spre Marea Neagră, în căutarea libertății. 
- Marea Neagră? Ce este aceea? 
- Marea Neagră este un tărâm al apelor, unde toți peștii sunt fericiți și stau cu 
familiile și prietenii lor. 
- Ce aș vrea să ajung acolo! Ai idee cum aș putea să încep traseul? 
- Mi-aș dori să te pot ajuta cumva, dar tot ce pot să fac e să te scot din acvariu. 
Mă duc să vorbesc cu șeful restaurantului, pentru a te cumpăra. Trebuie să ne 
grăbim până ce nu te ia cineva în bucătărie! 
- Este perfect! Mulțumesc, scumpă fetiță! 
- Sper că ne vom revedea cândva. 
- Rămâi cu bine! 

Zis și făcut. Miruna a reușit să negocieze prețul sturionului astfel încât să îl 
poată cumpăra, convingându-l cu greu pe șeful restaurantului. A fugit cu 
punga cu apă în care era pus peștișorul până în apropierea Dunării, unde i-a 
dat drumul. Dudu a început să înoate cât de repede putea, �ind nerăbdător să 
ajungă în paradisul Mării Negre. 

Înotă Dudu cât înotă, dar oboseala și foamea îl ajunseseră. Așadar, a poposit la 
Ostrov și a început să caute mâncare. Nu era nicio urmă de crustacee sau de 
viermi pe care să îi mănânce, dar asta nu l-a oprit din căutare. Pe când se a�a 
la un pas să se dea bătut, fără nicio speranță în su�et, a zărit în depărtare un 
vierme în mijlocul �uviului și a început să înoate spre el cât de repede putea. 
Într-un �nal a ajuns, și-a tras su�etul și, la cât de foame îi era, l-a înfulecat 
dintr-odată. 
Dar o problemă l-a izbit imediat, se simțea tras în sus. Oh nu! Era o momeală! 
Dudu a început să tragă în jos cât de tare a putut, dar nu avea su�cientă forță. 
Dintr-o dată a simțit cum este prins de codiță și tras în jos de două gurițe. Oare 
cine era? O � fost salvarea sa? Trăgând ambii pești cu toată puterea în jos, 
într-un �nal au reușit, iar Dudu a fost eliberat. Am fost pe aproape! Ce noroc 
am avut! s-au gândit micii peștișori.
- Vino cu noi! Îți vom arăta un loc sigur! 
Cei trei s-au ascuns după două pietre mari. Încercând să-și tragă su�etul, Dudu 
a spus:

PARTEA I
A fost odată ca niciodată un mic nisetru pe nume Dudu care încerca pentru 
prima dată să deschidă ochii. Acesta era deranjat de razelele de lumină care se 
re�ectau în apă, iar uitându-se în jur a observat uimit alți 100 de peștișori care 
arătau exact ca el. 
Dudu avea o înfățișare uimitoare: corpul alungit și îndesat, fusiform, neted, de 
o culoare plumburie, însă neprotejat de haina argintie din solzi pe care o au 
toți peștii. El purta o armură formată din cinci șiruri de plăci osoase, decorate 
cu șiruri de mici plăcuțe stelate. 
- Cine sunteți voi? Unde mă a�u? a întrebat el în timp ce toate privirile erau 
ațintite asupra lui.  
- Frații tăi! Suntem în Dunăre, aproape de Corabia. Vino cu noi să îți arătăm 
minunatele ape ale Dunării!
Tot înotând împreună cu frații lui, la un moment dat s-a îndepărtat de grup, 
deoarece auzea în stânga și în dreapta tot felul de povești groaznice. Se pare 
că, din păcate, oamenii nu se gândeau la fericirea sturionilor și la viețile lor. 
Micul peștișor stătea pe gânduri �indcă voia să vadă dacă lumea de deasupra 
apelor era mai frumoasă și mai largă decât ce văzuse el până acum, chiar dacă 
îi răsunau în cap vocile impunătoare ale sturionilor pe care abia îi cunoscuse și 
îl sfătuiau să nu se lase pradă vicleșugurilor oamenilor. Acesta se simțea foarte 
singur deoarece nu își cunoscuse niciodată părinții și voia că aceștia să îi � fost 
alătur. Așa că, într-o zi în care soarele strălucea pe cer mai tare decât de obicei, 
gândul că ar putea descoperi întreaga lume și poate chiar își va putea căuta și 



După alte câteva zile bune de înotat, aceștia au ajuns în portul din Galați. 
- Presupun că iar am ajuns într-un port, spuse Dudu. Nu îmi era dor de aceste 

unde au fost întâmpinați de numeroase grupuri de specii de pești 
nemaivăzute și nemaiauzite de ei. Un pește foarte mic, cu privirea curioasă, s-a 
apropiat de cei trei și i-a întrebat cine sunt și dacă s-au pierdut. Acel pește era 

familia îl învăluia cu o mare putere. Astfel că Dudu a plecat curios spre bărbat-
ul care venea mereu pe malul Dunării și întindea niște plase uriașe, cum nu 
mai văzuse. Era și speriat, dar și entuziasmat de ceea ce urma să se întâmple. 
În plasa în care a fost prins a întâlnit mai mulți frați de-ai lui. 
gândul că ar putea descoperi întreaga lume și poate chiar își va putea căuta și 
familia îl învăluia cu o mare putere. Astfel că Dudu a plecat curios spre bărbat-
ul care venea mereu pe malul Dunării și întindea niște plase uriașe, cum nu 
mai văzuse. Era și speriat, dar și entuziasmat de ceea ce urma să se întâmple. 
În plasa în care a fost prins a întâlnit mai mulți frați de-ai lui. 
Îi auzea vorbind despre cum vor merge la un restaurant apropiat. Un restau-
rant? Oare cum arată? Mi-aș face mulți prieteni acolo? se întreba Dudu nedu-

Ajuns acolo, a văzut zeci de mese pline cu oameni de jur împrejur. Era vrăjit, 
nu mai văzuse niciodată un om atât de aproape de el, dar sute? Voia să se 
apropie de oameni, dar nu putea ajunge la ei, se tot lovea de ceva…  

O fetiță, cu privirea înduioșată se apropie ușor de acvariul în care Dudu era 
pus cu ceilalți pești și a început să vorbească cu el:  
- Tu ce faci aici, micule peștișor? Cum te numești?
- Mă cheamă Dudu și vin din adâncurile Dunării. Sunt curios cum arată lumea 
voastră și îmi caut părinții pe care încă nu i-am cunoscut. Dar tu cine ești? 
- Eu sunt Miruna și sunt membră a clubului TADS. Noi suntem Tineri Activi 
pentru Dunăre și Sturioni, vrem să protejăm mediul înconjurător și să apărăm 
drepturile sturionilor. Dragul meu, ești prea frumos ca să stai în acvariul unui 
restaurant, iar familia ta sigur nu este deasupra apelor unde trăim noi, 
oamenii. Știu că sturionii înoată spre Marea Neagră, în căutarea libertății. 

- Marea Neagră este un tărâm al apelor, unde toți peștii sunt fericiți și stau cu 

- Ce aș vrea să ajung acolo! Ai idee cum aș putea să încep traseul? 
- Mi-aș dori să te pot ajuta cumva, dar tot ce pot să fac e să te scot din acvariu. 
Mă duc să vorbesc cu șeful restaurantului, pentru a te cumpăra. Trebuie să ne 
grăbim până ce nu te ia cineva în bucătărie! 

Zis și făcut. Miruna a reușit să negocieze prețul sturionului astfel încât să îl 
poată cumpăra, convingându-l cu greu pe șeful restaurantului. A fugit cu 
punga cu apă în care era pus peștișorul până în apropierea Dunării, unde i-a 

ajungă în paradisul Mării Negre. 

Înotă Dudu cât înotă, dar oboseala și foamea îl ajunseseră. Așadar, a poposit la 
Ostrov și a început să caute mâncare. Nu era nicio urmă de crustacee sau de 

dintr-odată. 
Dar o problemă l-a izbit imediat, se simțea tras în sus. Oh nu! Era o momeală! 

Dintr-o dată a simțit cum este prins de codiță și tras în jos de două gurițe. Oare 

am avut! s-au gândit micii peștișori.
- Vino cu noi! Îți vom arăta un loc sigur! 

a spus:

 - Mulțumesc că m-ați ajutat! Probabil că acum m-aș a�a într-o plasă plină cu 
pești dacă nu erați voi! Cum vă cheamă?
- Suntem verișorii tăi, Bil și Rose, Morunul și Păstruga. 
Rose era un peștișor diferit, dar foarte frumos. Era puțin mai lung decât Dudu 
și mai lung decât tine, probabil. Avea un bot foarte ciudat, foarte lung și 
îngust, dar o privire plină de bunătate și compasiune. Iar Bil… era un uriaș 
gri-albastru, cu o gură mare în formă de semilună din care ieșeau niște mustăți 
turtite și franjurate. Cu toate aceste trăsături uimitoare, Bil părea la fel de 
blând ca și Rose. 
- Morun? Wow! Am auzit că sturionii ca tine pot ajunge la dimensiuni impre-
sionante, dar nu puteam crede! Iar Rose… ești atât de frumoasă și de 
elegantă! 
- Adevărul este că nu prea mai ajungem la dimensiunile legendare, spuse Bil. 
Suntem din ce în ce mai puțini, iar dacă oamenii continuă să pescuiască 
sturioni, chiar că vom dispărea cu toții! Deși îi înțeleg, carnea și icrele noastre 
au ajutat foarte mult economia României. Măcar știm că suntem buni la gust! 
continuă Bil râzând. 
- Voiam să plecăm în călătorie, spuse și Rose, dar te-am văzut în primejdie și 
am vrut să te ajutăm, nu este bine să �i singur în aceste ape. 
- Călătorie? Super! Și eu mergeam spre Marea Neagră, parcă așa se numea!? 
-Da, mergem către Marea Neagră. Vrem să ne cunoaștem părinții și bunicii, dar 
drumul o să �e plin de obstacole! 

-O să �e greu? Pe unde o să înotăm? 
-Până la Călărași avem cale dreaptă dar vreme primejdioasă, iar după aceea 
Dunărea se împarte în două și va trebui să �m ghidați spre cel mai bun și scurt 
braț. 
Nedumerit dar curios din cale afară să descopere lumea, Dudu a plecat împre-
ună cu verișorii săi mai mari în călătoria vieții lui. Rose l-a luat de înotătoare și 
l-a dus la suprafața apei, spunând:
-Privește! 
Dudu a rămas fascinat de peisaj: terase înalte, acoperite de verdeață, înconju-
rau apele Dunării. Case unele mai frumoase decât altele, mașini și bărcuțe 
colorate.
După câteva minute de admirat, a fost coborât înapoi în adâncuri. 
-Mie îmi este foame! Bănuiesc că și vouă! Haideți să vă arăt un loc perfect 
pentru noi, spuse Bil.  
Și plecară împreună cu toată încrederea înainte, știut �ind faptul că morunii 
sunt singurii prădători autentici dintre sturionii de Dunăre. Au înotat fericiți 
spre locul descris de Bil ca �ind plin cu viermi și crustacee. Din ziua aceea, 
Dudu, Rose și Bil au devenit cei mai buni prieteni. 

Ajunși pe lângă Călărași, au văzut că Dunărea se desparte în două, și au 
început să se întrebe ce braț ar trebui să aleagă. Prin apropiere se a�a Somnul, 
care auzind discuția lor, s-a hotărât să se apropie:  
- V-ați rătăcit, tineri peștișori?  
- Da, dar tu cine ești? 
- Sunt cel care v-ar putea îndruma pe cărarea cea mai scurtă spre mare. Mă 
numesc Somnul și cutreier apele Dunării de zeci de ani! Spuse cu mândrie 
înțeleptul pește. 
- Wow! Dorești să ne însoțești? 
- Din păcate, nu pot, dar vă pot oferi o hartă. Vă voi ruga însă ceva în schimb: 
să mă ajutați să-mi eliberez prietena care este blocată într-o plasă de plastic 
pe malul Dunării. Sărmana stă așa de ore întregi, iar eu nu o pot ajuta singur! 
- Stai fără griji! Îți vom ajuta prietena cât mai curând!

Plecară îngrijorați în căutarea prietenei Somnului. Când au ajuns și au ieșit la 
suprafața apei, au zărit-o plutind fără nicio speranță. Înotând spre ea, au 
observat că situația era destul de gravă. Tot corpul îi era înfășurat în plastic, 
�ind plin de răni. 

Dudu, Rose și Bil se gândeau cum să o elibereze cât mai repede. Aceștia s-au 
împărțit. Bil și Dudu s-au dus să caute ceva ascuțit pentru a tăia plasticul, iar 
Rose a rămas lângă ea, încurajând-o cu vorbe bune și spunându-I că mai are 
puțin de îndurat. 
- Totul o să �e bine! Prietenii mei vor ajunge imediat!  
Dudu și Bil au observat pe mal câteva cioburi ascuțite de sticlă. Cât de poluată 
poate � Dunărea?! se mirau sturionii noștri. Cei doi și-au dat seama că nu vor 
putea ajunge la cioburi. Oh nu! Ce o să facem acum? se întrebau în timp ce un 
rac se apropia de ei. Acesta, văzându-i aproape de mal, și-a dat seama că au 
nevoie de ajutor și și-a oferit cleștii pentru a tăia plasticul și a-l înlătura din 
jurul ghinionistei lor prietene.  
-Vă mulțumesc că m-ați salvat de răul provocat de oameni, curajoși peștișori! 
spuse prietena Somnului.
Cei patru au pornit spre Somn. Acesta s-a bucurat atât de tare să-și vadă 
prietena salvată încât a cuprins-o cu micile lui înotătoare într-o mare 
îmbrățișare și le-a mulțumit din tot su�etul sturionilor. Primind harta, Dudu, 
Rose șI Bil au plecat la drum plini de optimism. 
Însă după ce au înotat foarte puțin, cei trei au ajuns într-un port foarte mare. 
- Vai, ce gălăgie este aici! spuse Dudu. 
- Are dreptate, ce sunt toate aceste sunete oribile? întrebă și Bil. 
- Aceste zgomote sunt provocate de motoarele bărcilor și vapoarelor. Suntem 
în port, Portul Călărași, dacă am citit bine pe indicator. Aici este locul în care 
oamenii își lasă bărcile cu care pleacă la pescuit, dar și vapoarele cu care se 
plimbă, le explică Rose.  
- Oameni? întrebă Bil îngrijorat.
- Mi-e foame! zise dintr-odată Dudu, obosit de atâta drum. Mai avem mult 
până când vom găsi mâncare?  
- Dudu, ne-ai întrebat de muuult prea multe ori de mâncare! Serios, zboară-ți 
gândul și concentrează-te la drum! spuse Bil. 
- Hei, nu �i răutăcios cu el! spuse Rose, luându-i apărarea. Nu mai avem mult, 
trebuie să ajungem la Insula Mare a Brăilei. Acolo sigur vom găsi mâncare. 

Au mers ei cât au mers și, la un moment dat, Dudu exclamă fericit: 
- Mâncare, văd muuultă mâncare!! Toți se opresc brusc și se uită la Dudu. 
Acesta chiar găsise mâncare: un grup de crustacee micuțe și câteva moluște.
- Bravo Dudu, noroc că ai văzut mâncarea, altfel am � trecut pe lângă ea! îl 
felicită Rose. 
După ce au mâncat cu mare poftă, cei trei sturioni au pornit mai departe. 

din ei nu știa de ce culorile lor diferă. Scrumbia a venit lângă ei și le-a spune să 
nu le �e frică, deoarece această diferență a nuanțelor este datorată nivelului 
de saturație diferit. Aceștia au înaintat cu foarte mare grijă, până când au 
observat linia la care începea Marea Neagră. Dudu și-a făcut curaj și a înaintat 
în noul mediu. Toți se uitau atent la el. Când a ajuns în Mare, sturionul nostru 
s-a întors spre verișorii lui și le-a spus zâmbind: 
- Veniți, aici apa este minunată, este mult mai curată și este foarte sărată față 
de cea din Dunăre. 
Toți au trecut ușor „bariera” ce despărțea Dunărea de Marea Neagră, iar Dudu a 
exclamat fericit: 
- Am reușit, nu pot să cred că am reușit!  
În timp ce îi îmbrățișa strâns pe verișorii săi, auzi: 
- Priviți, acolo este familia noastră! 
Și așa, grupul nostru de sturioni a ajuns acasă, acolo unde le era locul. 

Ceva însă nu era în regulă. Pe Dudu l-au întâmpinat doar bunicii lui. 
- Dar părinții mei unde sunt? a întrebat nedumerit. 
- Ei, dragul nostru, îți vom spune când mai crești! 
- Totuși, mă bucur așa mult să vă văd! Abia aștept să vin cu voi acasă! Doar 
așteptați un moment, vă rog. 
Dudu se duse în fața prietenilor săi, luându-l strâns în brațe pe Scrumbie și 
mulțumindu-i pentru tot ce a făcut, iar lui Bil și lui Rose le-a promis că vor ține 
legătura și că se vor revedea… poate chiar într-o altă aventură!  
 
 
     

După alte câteva zile bune de înotat, aceștia au ajuns în portul din Galați. 
- Presupun că iar am ajuns într-un port, spuse Dudu. Nu îmi era dor de aceste 
sunete îngrozitoare. 
- Ai dreptate. Am ajuns în Portul Galați. Acesta este mai mare decât cel din 
Călărași. Următorul port mare va � cel de la Tulcea. De acolo nu vor mai � 
sunete deranjante.  
-Mă bucur să aud asta, haideți să ne grăbim, nu îmi plac aceste zone aglomerate. 

La Isaccea, un pelican durduliu, înfometat, cu un cioc impunător, a zărit sturi-
onii și a început să le dea târcoale. Cu gândul să-i înfulece, acesta i-a agățat pe 
toți trei. Dudu, Rose și Bil au început să se zbată, iar pelicanul s-a speriat și i-a 
scapăt în timpul zborului. Cei trei sturioni s-au văzut imediat înapoi în apă, 
bucuroși că au scăpat teferi din această îngrozitoare aventură. 
- Nu mai avem mult până vom ajunge acasă! Aici însă trebuie să alegem brațul 
Dunării pe care îl vom urma: Brațul Chilia, Sulina sau Sf. Gheorghe.  
După ce s-au sfătuit și au fost toți trei de acord, ei au ales să meargă pe Brațul 
Chilia. Pe drum, Bil le spunea celorlalți să �e atenți la motoarele puternice ale 
vapoarelor și bărcilor care circulă pe acolo, deoarece sunetul acestora îi poate 
speria, făcându-i să se îndepărteze de grup. 
Zilele au trecut și sturionii noștri au reușit să ajungă în inima Deltei Dunării, 

unde au fost întâmpinați de numeroase grupuri de specii de pești 
nemaivăzute și nemaiauzite de ei. Un pește foarte mic, cu privirea curioasă, s-a 
apropiat de cei trei și i-a întrebat cine sunt și dacă s-au pierdut. Acel pește era 
chiar Scrumbia. 
- Noi suntem Dudu, Bil și Rose și căutăm un loc mai bun unde să locuim, fără 
gunoaie și alte mizerii lăsate de om, dar vrem în același timp să ne întâlnim și 
familiile. 
- Din păcate, familiile voastre nu se a�ă aici, ci în Marea Neagră, dar puteți 
rămâne cu noi cât aveți nevoie.  
Sturionii noștri au stat câteva zile în frumoasa Deltă a Dunării, dar nefericirea 
lor creștea de pe o zi pe alta. Toți trei simțeau că trebuie să își găsească familia, 
oricât de minunată era Delta. 
Așa că, în cele din urmă, cei trei și-au luat la revedere și i-au mulțumit Scrumb-
iei pentru bunăvoință:  
- Sperăm să te revedem cu bine, dragă Scrumbie! Noi vom pleca spre Marea 
Neagră!  
- De fapt, m-am hotărât să vin cu voi.  
Cei 3 sturioni au fost foarte încântați de veste, cuprinzând-o pe Scrumbie 
într-o mare îmbrățișare.

Cei patru și-au continuat așadar drumul împreună, până la Marea Neagră. 
Când au ajuns la destinație, Dudu, Bil și Rose au observat imediat că aceasta 
are o altă culoare față de Dunăre. Au început să se agite, deoarece nici unul 

familia îl învăluia cu o mare putere. Astfel că Dudu a plecat curios spre bărbat-
ul care venea mereu pe malul Dunării și întindea niște plase uriașe, cum nu 
mai văzuse. Era și speriat, dar și entuziasmat de ceea ce urma să se întâmple. 
În plasa în care a fost prins a întâlnit mai mulți frați de-ai lui. 
gândul că ar putea descoperi întreaga lume și poate chiar își va putea căuta și 
familia îl învăluia cu o mare putere. Astfel că Dudu a plecat curios spre bărbat-
ul care venea mereu pe malul Dunării și întindea niște plase uriașe, cum nu 
mai văzuse. Era și speriat, dar și entuziasmat de ceea ce urma să se întâmple. 
În plasa în care a fost prins a întâlnit mai mulți frați de-ai lui. 
Îi auzea vorbind despre cum vor merge la un restaurant apropiat. Un restau-
rant? Oare cum arată? Mi-aș face mulți prieteni acolo? se întreba Dudu nedu-
merit.
Ajuns acolo, a văzut zeci de mese pline cu oameni de jur împrejur. Era vrăjit, 
nu mai văzuse niciodată un om atât de aproape de el, dar sute? Voia să se 
apropie de oameni, dar nu putea ajunge la ei, se tot lovea de ceva…  
- Unde ne a�ăm? a întrebat nedumerit Dudu. 
Se pare că se a�au în acvariul restaurantului. Un pește mai mare decât el l-a 
atenționat că vor � gătiți dacă nu scapă cât mai repede de acolo.  
O fetiță, cu privirea înduioșată se apropie ușor de acvariul în care Dudu era 
pus cu ceilalți pești și a început să vorbească cu el:  
- Tu ce faci aici, micule peștișor? Cum te numești?
- Mă cheamă Dudu și vin din adâncurile Dunării. Sunt curios cum arată lumea 
voastră și îmi caut părinții pe care încă nu i-am cunoscut. Dar tu cine ești? 
- Eu sunt Miruna și sunt membră a clubului TADS. Noi suntem Tineri Activi 
pentru Dunăre și Sturioni, vrem să protejăm mediul înconjurător și să apărăm 
drepturile sturionilor. Dragul meu, ești prea frumos ca să stai în acvariul unui 
restaurant, iar familia ta sigur nu este deasupra apelor unde trăim noi, 
oamenii. Știu că sturionii înoată spre Marea Neagră, în căutarea libertății. 
- Marea Neagră? Ce este aceea? 
- Marea Neagră este un tărâm al apelor, unde toți peștii sunt fericiți și stau cu 
familiile și prietenii lor. 
- Ce aș vrea să ajung acolo! Ai idee cum aș putea să încep traseul? 
- Mi-aș dori să te pot ajuta cumva, dar tot ce pot să fac e să te scot din acvariu. 
Mă duc să vorbesc cu șeful restaurantului, pentru a te cumpăra. Trebuie să ne 
grăbim până ce nu te ia cineva în bucătărie! 
- Este perfect! Mulțumesc, scumpă fetiță! 
- Sper că ne vom revedea cândva. 
- Rămâi cu bine! 

Zis și făcut. Miruna a reușit să negocieze prețul sturionului astfel încât să îl 
poată cumpăra, convingându-l cu greu pe șeful restaurantului. A fugit cu 
punga cu apă în care era pus peștișorul până în apropierea Dunării, unde i-a 
dat drumul. Dudu a început să înoate cât de repede putea, �ind nerăbdător să 
ajungă în paradisul Mării Negre. 

Înotă Dudu cât înotă, dar oboseala și foamea îl ajunseseră. Așadar, a poposit la 
Ostrov și a început să caute mâncare. Nu era nicio urmă de crustacee sau de 
viermi pe care să îi mănânce, dar asta nu l-a oprit din căutare. Pe când se a�a 
la un pas să se dea bătut, fără nicio speranță în su�et, a zărit în depărtare un 
vierme în mijlocul �uviului și a început să înoate spre el cât de repede putea. 
Într-un �nal a ajuns, și-a tras su�etul și, la cât de foame îi era, l-a înfulecat 
dintr-odată. 
Dar o problemă l-a izbit imediat, se simțea tras în sus. Oh nu! Era o momeală! 
Dudu a început să tragă în jos cât de tare a putut, dar nu avea su�cientă forță. 
Dintr-o dată a simțit cum este prins de codiță și tras în jos de două gurițe. Oare 
cine era? O � fost salvarea sa? Trăgând ambii pești cu toată puterea în jos, 
într-un �nal au reușit, iar Dudu a fost eliberat. Am fost pe aproape! Ce noroc 
am avut! s-au gândit micii peștișori.
- Vino cu noi! Îți vom arăta un loc sigur! 
Cei trei s-au ascuns după două pietre mari. Încercând să-și tragă su�etul, Dudu 
a spus:

PARTEA I
A fost odată ca niciodată un mic nisetru pe nume Dudu care încerca pentru 
prima dată să deschidă ochii. Acesta era deranjat de razelele de lumină care se 
re�ectau în apă, iar uitându-se în jur a observat uimit alți 100 de peștișori care 
arătau exact ca el. 
Dudu avea o înfățișare uimitoare: corpul alungit și îndesat, fusiform, neted, de 
o culoare plumburie, însă neprotejat de haina argintie din solzi pe care o au 
toți peștii. El purta o armură formată din cinci șiruri de plăci osoase, decorate 
cu șiruri de mici plăcuțe stelate. 
- Cine sunteți voi? Unde mă a�u? a întrebat el în timp ce toate privirile erau 
ațintite asupra lui.  
- Frații tăi! Suntem în Dunăre, aproape de Corabia. Vino cu noi să îți arătăm 
minunatele ape ale Dunării!
Tot înotând împreună cu frații lui, la un moment dat s-a îndepărtat de grup, 
deoarece auzea în stânga și în dreapta tot felul de povești groaznice. Se pare 
că, din păcate, oamenii nu se gândeau la fericirea sturionilor și la viețile lor. 
Micul peștișor stătea pe gânduri �indcă voia să vadă dacă lumea de deasupra 
apelor era mai frumoasă și mai largă decât ce văzuse el până acum, chiar dacă 
îi răsunau în cap vocile impunătoare ale sturionilor pe care abia îi cunoscuse și 
îl sfătuiau să nu se lase pradă vicleșugurilor oamenilor. Acesta se simțea foarte 
singur deoarece nu își cunoscuse niciodată părinții și voia că aceștia să îi � fost 
alătur. Așa că, într-o zi în care soarele strălucea pe cer mai tare decât de obicei, 
gândul că ar putea descoperi întreaga lume și poate chiar își va putea căuta și 



pești dacă nu erați voi! Cum vă cheamă?
- Suntem verișorii tăi, Bil și Rose, Morunul și Păstruga. 
Rose era un peștișor diferit, dar foarte frumos. Era puțin mai lung decât Dudu 
și mai lung decât tine, probabil. Avea un bot foarte ciudat, foarte lung și 
îngust, dar o privire plină de bunătate și compasiune. Iar Bil… era un uriaș 
gri-albastru, cu o gură mare în formă de semilună din care ieșeau niște mustăți 
turtite și franjurate. Cu toate aceste trăsături uimitoare, Bil părea la fel de 
blând ca și Rose. 
- Morun? Wow! Am auzit că sturionii ca tine pot ajunge la dimensiuni impre
sionante, dar nu puteam crede! Iar Rose… ești atât de frumoasă și de 
elegantă! 
- Adevărul este că nu prea mai ajungem la dimensiunile legendare, spuse Bil. 
Suntem din ce în ce mai puțini, iar dacă oamenii continuă să pescuiască 
sturioni, chiar că vom dispărea cu toții! Deși îi înțeleg, carnea și icrele noastre 
au ajutat foarte mult economia României. Măcar știm că suntem buni la gust! 
continuă Bil râzând. 
- Voiam să plecăm în călătorie, spuse și Rose, dar te-am văzut în primejdie și 

- Călătorie? Super! Și eu mergeam spre Marea Neagră, parcă așa se numea!? 
-Da, mergem către Marea Neagră. Vrem să ne cunoaștem părinții și bunicii, dar 

din ei nu știa de ce culorile lor diferă. Scrumbia a venit lângă ei și le-a spune să 

de saturație diferit. Aceștia au înaintat cu foarte mare grijă, până când au 

unde au fost întâmpinați de numeroase grupuri de specii de pești 
nemaivăzute și nemaiauzite de ei. Un pește foarte mic, cu privirea curioasă, s-a 
apropiat de cei trei și i-a întrebat cine sunt și dacă s-au pierdut. Acel pește era 

Zis și făcut. Miruna a reușit să negocieze prețul sturionului astfel încât să îl 
poată cumpăra, convingându-l cu greu pe șeful restaurantului. A fugit cu 
punga cu apă în care era pus peștișorul până în apropierea Dunării, unde i-a 

Înotă Dudu cât înotă, dar oboseala și foamea îl ajunseseră. Așadar, a poposit la 
Ostrov și a început să caute mâncare. Nu era nicio urmă de crustacee sau de 

Dar o problemă l-a izbit imediat, se simțea tras în sus. Oh nu! Era o momeală! 

Dintr-o dată a simțit cum este prins de codiță și tras în jos de două gurițe. Oare 

 - Mulțumesc că m-ați ajutat! Probabil că acum m-aș a�a într-o plasă plină cu 
pești dacă nu erați voi! Cum vă cheamă?
- Suntem verișorii tăi, Bil și Rose, Morunul și Păstruga. 
Rose era un peștișor diferit, dar foarte frumos. Era puțin mai lung decât Dudu 
și mai lung decât tine, probabil. Avea un bot foarte ciudat, foarte lung și 
îngust, dar o privire plină de bunătate și compasiune. Iar Bil… era un uriaș 
gri-albastru, cu o gură mare în formă de semilună din care ieșeau niște mustăți 
turtite și franjurate. Cu toate aceste trăsături uimitoare, Bil părea la fel de 
blând ca și Rose. 
- Morun? Wow! Am auzit că sturionii ca tine pot ajunge la dimensiuni impre-
sionante, dar nu puteam crede! Iar Rose… ești atât de frumoasă și de 
elegantă! 
- Adevărul este că nu prea mai ajungem la dimensiunile legendare, spuse Bil. 
Suntem din ce în ce mai puțini, iar dacă oamenii continuă să pescuiască 
sturioni, chiar că vom dispărea cu toții! Deși îi înțeleg, carnea și icrele noastre 
au ajutat foarte mult economia României. Măcar știm că suntem buni la gust! 
continuă Bil râzând. 
- Voiam să plecăm în călătorie, spuse și Rose, dar te-am văzut în primejdie și 
am vrut să te ajutăm, nu este bine să �i singur în aceste ape. 
- Călătorie? Super! Și eu mergeam spre Marea Neagră, parcă așa se numea!? 
-Da, mergem către Marea Neagră. Vrem să ne cunoaștem părinții și bunicii, dar 
drumul o să �e plin de obstacole! 

-O să �e greu? Pe unde o să înotăm? 
-Până la Călărași avem cale dreaptă dar vreme primejdioasă, iar după aceea 
Dunărea se împarte în două și va trebui să �m ghidați spre cel mai bun și scurt 
braț. 
Nedumerit dar curios din cale afară să descopere lumea, Dudu a plecat împre-
ună cu verișorii săi mai mari în călătoria vieții lui. Rose l-a luat de înotătoare și 
l-a dus la suprafața apei, spunând:
-Privește! 
Dudu a rămas fascinat de peisaj: terase înalte, acoperite de verdeață, înconju-
rau apele Dunării. Case unele mai frumoase decât altele, mașini și bărcuțe 
colorate.
După câteva minute de admirat, a fost coborât înapoi în adâncuri. 
-Mie îmi este foame! Bănuiesc că și vouă! Haideți să vă arăt un loc perfect 
pentru noi, spuse Bil.  
Și plecară împreună cu toată încrederea înainte, știut �ind faptul că morunii 
sunt singurii prădători autentici dintre sturionii de Dunăre. Au înotat fericiți 
spre locul descris de Bil ca �ind plin cu viermi și crustacee. Din ziua aceea, 
Dudu, Rose și Bil au devenit cei mai buni prieteni. 

Ajunși pe lângă Călărași, au văzut că Dunărea se desparte în două, și au 
început să se întrebe ce braț ar trebui să aleagă. Prin apropiere se a�a Somnul, 
care auzind discuția lor, s-a hotărât să se apropie:  
- V-ați rătăcit, tineri peștișori?  
- Da, dar tu cine ești? 
- Sunt cel care v-ar putea îndruma pe cărarea cea mai scurtă spre mare. Mă 
numesc Somnul și cutreier apele Dunării de zeci de ani! Spuse cu mândrie 
înțeleptul pește. 
- Wow! Dorești să ne însoțești? 
- Din păcate, nu pot, dar vă pot oferi o hartă. Vă voi ruga însă ceva în schimb: 
să mă ajutați să-mi eliberez prietena care este blocată într-o plasă de plastic 
pe malul Dunării. Sărmana stă așa de ore întregi, iar eu nu o pot ajuta singur! 
- Stai fără griji! Îți vom ajuta prietena cât mai curând!

Plecară îngrijorați în căutarea prietenei Somnului. Când au ajuns și au ieșit la 
suprafața apei, au zărit-o plutind fără nicio speranță. Înotând spre ea, au 
observat că situația era destul de gravă. Tot corpul îi era înfășurat în plastic, 
�ind plin de răni. 

Dudu, Rose și Bil se gândeau cum să o elibereze cât mai repede. Aceștia s-au 
împărțit. Bil și Dudu s-au dus să caute ceva ascuțit pentru a tăia plasticul, iar 
Rose a rămas lângă ea, încurajând-o cu vorbe bune și spunându-I că mai are 
puțin de îndurat. 
- Totul o să �e bine! Prietenii mei vor ajunge imediat!  
Dudu și Bil au observat pe mal câteva cioburi ascuțite de sticlă. Cât de poluată 
poate � Dunărea?! se mirau sturionii noștri. Cei doi și-au dat seama că nu vor 
putea ajunge la cioburi. Oh nu! Ce o să facem acum? se întrebau în timp ce un 
rac se apropia de ei. Acesta, văzându-i aproape de mal, și-a dat seama că au 
nevoie de ajutor și și-a oferit cleștii pentru a tăia plasticul și a-l înlătura din 
jurul ghinionistei lor prietene.  
-Vă mulțumesc că m-ați salvat de răul provocat de oameni, curajoși peștișori! 
spuse prietena Somnului.
Cei patru au pornit spre Somn. Acesta s-a bucurat atât de tare să-și vadă 
prietena salvată încât a cuprins-o cu micile lui înotătoare într-o mare 
îmbrățișare și le-a mulțumit din tot su�etul sturionilor. Primind harta, Dudu, 
Rose șI Bil au plecat la drum plini de optimism. 
Însă după ce au înotat foarte puțin, cei trei au ajuns într-un port foarte mare. 
- Vai, ce gălăgie este aici! spuse Dudu. 
- Are dreptate, ce sunt toate aceste sunete oribile? întrebă și Bil. 
- Aceste zgomote sunt provocate de motoarele bărcilor și vapoarelor. Suntem 
în port, Portul Călărași, dacă am citit bine pe indicator. Aici este locul în care 
oamenii își lasă bărcile cu care pleacă la pescuit, dar și vapoarele cu care se 
plimbă, le explică Rose.  
- Oameni? întrebă Bil îngrijorat.
- Mi-e foame! zise dintr-odată Dudu, obosit de atâta drum. Mai avem mult 
până când vom găsi mâncare?  
- Dudu, ne-ai întrebat de muuult prea multe ori de mâncare! Serios, zboară-ți 
gândul și concentrează-te la drum! spuse Bil. 
- Hei, nu �i răutăcios cu el! spuse Rose, luându-i apărarea. Nu mai avem mult, 
trebuie să ajungem la Insula Mare a Brăilei. Acolo sigur vom găsi mâncare. 

Au mers ei cât au mers și, la un moment dat, Dudu exclamă fericit: 
- Mâncare, văd muuultă mâncare!! Toți se opresc brusc și se uită la Dudu. 
Acesta chiar găsise mâncare: un grup de crustacee micuțe și câteva moluște.
- Bravo Dudu, noroc că ai văzut mâncarea, altfel am � trecut pe lângă ea! îl 
felicită Rose. 
După ce au mâncat cu mare poftă, cei trei sturioni au pornit mai departe. 

din ei nu știa de ce culorile lor diferă. Scrumbia a venit lângă ei și le-a spune să 
nu le �e frică, deoarece această diferență a nuanțelor este datorată nivelului 
de saturație diferit. Aceștia au înaintat cu foarte mare grijă, până când au 
observat linia la care începea Marea Neagră. Dudu și-a făcut curaj și a înaintat 
în noul mediu. Toți se uitau atent la el. Când a ajuns în Mare, sturionul nostru 
s-a întors spre verișorii lui și le-a spus zâmbind: 
- Veniți, aici apa este minunată, este mult mai curată și este foarte sărată față 
de cea din Dunăre. 
Toți au trecut ușor „bariera” ce despărțea Dunărea de Marea Neagră, iar Dudu a 
exclamat fericit: 
- Am reușit, nu pot să cred că am reușit!  
În timp ce îi îmbrățișa strâns pe verișorii săi, auzi: 
- Priviți, acolo este familia noastră! 
Și așa, grupul nostru de sturioni a ajuns acasă, acolo unde le era locul. 

Ceva însă nu era în regulă. Pe Dudu l-au întâmpinat doar bunicii lui. 
- Dar părinții mei unde sunt? a întrebat nedumerit. 
- Ei, dragul nostru, îți vom spune când mai crești! 
- Totuși, mă bucur așa mult să vă văd! Abia aștept să vin cu voi acasă! Doar 
așteptați un moment, vă rog. 
Dudu se duse în fața prietenilor săi, luându-l strâns în brațe pe Scrumbie și 
mulțumindu-i pentru tot ce a făcut, iar lui Bil și lui Rose le-a promis că vor ține 
legătura și că se vor revedea… poate chiar într-o altă aventură!  
 
 
     

După alte câteva zile bune de înotat, aceștia au ajuns în portul din Galați. 
- Presupun că iar am ajuns într-un port, spuse Dudu. Nu îmi era dor de aceste 
sunete îngrozitoare. 
- Ai dreptate. Am ajuns în Portul Galați. Acesta este mai mare decât cel din 
Călărași. Următorul port mare va � cel de la Tulcea. De acolo nu vor mai � 
sunete deranjante.  
-Mă bucur să aud asta, haideți să ne grăbim, nu îmi plac aceste zone aglomerate. 

La Isaccea, un pelican durduliu, înfometat, cu un cioc impunător, a zărit sturi-
onii și a început să le dea târcoale. Cu gândul să-i înfulece, acesta i-a agățat pe 
toți trei. Dudu, Rose și Bil au început să se zbată, iar pelicanul s-a speriat și i-a 
scapăt în timpul zborului. Cei trei sturioni s-au văzut imediat înapoi în apă, 
bucuroși că au scăpat teferi din această îngrozitoare aventură. 
- Nu mai avem mult până vom ajunge acasă! Aici însă trebuie să alegem brațul 
Dunării pe care îl vom urma: Brațul Chilia, Sulina sau Sf. Gheorghe.  
După ce s-au sfătuit și au fost toți trei de acord, ei au ales să meargă pe Brațul 
Chilia. Pe drum, Bil le spunea celorlalți să �e atenți la motoarele puternice ale 
vapoarelor și bărcilor care circulă pe acolo, deoarece sunetul acestora îi poate 
speria, făcându-i să se îndepărteze de grup. 
Zilele au trecut și sturionii noștri au reușit să ajungă în inima Deltei Dunării, 

unde au fost întâmpinați de numeroase grupuri de specii de pești 
nemaivăzute și nemaiauzite de ei. Un pește foarte mic, cu privirea curioasă, s-a 
apropiat de cei trei și i-a întrebat cine sunt și dacă s-au pierdut. Acel pește era 
chiar Scrumbia. 
- Noi suntem Dudu, Bil și Rose și căutăm un loc mai bun unde să locuim, fără 
gunoaie și alte mizerii lăsate de om, dar vrem în același timp să ne întâlnim și 
familiile. 
- Din păcate, familiile voastre nu se a�ă aici, ci în Marea Neagră, dar puteți 
rămâne cu noi cât aveți nevoie.  
Sturionii noștri au stat câteva zile în frumoasa Deltă a Dunării, dar nefericirea 
lor creștea de pe o zi pe alta. Toți trei simțeau că trebuie să își găsească familia, 
oricât de minunată era Delta. 
Așa că, în cele din urmă, cei trei și-au luat la revedere și i-au mulțumit Scrumb-
iei pentru bunăvoință:  
- Sperăm să te revedem cu bine, dragă Scrumbie! Noi vom pleca spre Marea 
Neagră!  
- De fapt, m-am hotărât să vin cu voi.  
Cei 3 sturioni au fost foarte încântați de veste, cuprinzând-o pe Scrumbie 
într-o mare îmbrățișare.

Cei patru și-au continuat așadar drumul împreună, până la Marea Neagră. 
Când au ajuns la destinație, Dudu, Bil și Rose au observat imediat că aceasta 
are o altă culoare față de Dunăre. Au început să se agite, deoarece nici unul 

familia îl învăluia cu o mare putere. Astfel că Dudu a plecat curios spre bărbat-
ul care venea mereu pe malul Dunării și întindea niște plase uriașe, cum nu 
mai văzuse. Era și speriat, dar și entuziasmat de ceea ce urma să se întâmple. 
În plasa în care a fost prins a întâlnit mai mulți frați de-ai lui. 
gândul că ar putea descoperi întreaga lume și poate chiar își va putea căuta și 
familia îl învăluia cu o mare putere. Astfel că Dudu a plecat curios spre bărbat-
ul care venea mereu pe malul Dunării și întindea niște plase uriașe, cum nu 
mai văzuse. Era și speriat, dar și entuziasmat de ceea ce urma să se întâmple. 
În plasa în care a fost prins a întâlnit mai mulți frați de-ai lui. 
Îi auzea vorbind despre cum vor merge la un restaurant apropiat. Un restau-
rant? Oare cum arată? Mi-aș face mulți prieteni acolo? se întreba Dudu nedu-
merit.
Ajuns acolo, a văzut zeci de mese pline cu oameni de jur împrejur. Era vrăjit, 
nu mai văzuse niciodată un om atât de aproape de el, dar sute? Voia să se 
apropie de oameni, dar nu putea ajunge la ei, se tot lovea de ceva…  
- Unde ne a�ăm? a întrebat nedumerit Dudu. 
Se pare că se a�au în acvariul restaurantului. Un pește mai mare decât el l-a 
atenționat că vor � gătiți dacă nu scapă cât mai repede de acolo.  
O fetiță, cu privirea înduioșată se apropie ușor de acvariul în care Dudu era 
pus cu ceilalți pești și a început să vorbească cu el:  
- Tu ce faci aici, micule peștișor? Cum te numești?
- Mă cheamă Dudu și vin din adâncurile Dunării. Sunt curios cum arată lumea 
voastră și îmi caut părinții pe care încă nu i-am cunoscut. Dar tu cine ești? 
- Eu sunt Miruna și sunt membră a clubului TADS. Noi suntem Tineri Activi 
pentru Dunăre și Sturioni, vrem să protejăm mediul înconjurător și să apărăm 
drepturile sturionilor. Dragul meu, ești prea frumos ca să stai în acvariul unui 
restaurant, iar familia ta sigur nu este deasupra apelor unde trăim noi, 
oamenii. Știu că sturionii înoată spre Marea Neagră, în căutarea libertății. 
- Marea Neagră? Ce este aceea? 
- Marea Neagră este un tărâm al apelor, unde toți peștii sunt fericiți și stau cu 
familiile și prietenii lor. 
- Ce aș vrea să ajung acolo! Ai idee cum aș putea să încep traseul? 
- Mi-aș dori să te pot ajuta cumva, dar tot ce pot să fac e să te scot din acvariu. 
Mă duc să vorbesc cu șeful restaurantului, pentru a te cumpăra. Trebuie să ne 
grăbim până ce nu te ia cineva în bucătărie! 
- Este perfect! Mulțumesc, scumpă fetiță! 
- Sper că ne vom revedea cândva. 
- Rămâi cu bine! 

Zis și făcut. Miruna a reușit să negocieze prețul sturionului astfel încât să îl 
poată cumpăra, convingându-l cu greu pe șeful restaurantului. A fugit cu 
punga cu apă în care era pus peștișorul până în apropierea Dunării, unde i-a 
dat drumul. Dudu a început să înoate cât de repede putea, �ind nerăbdător să 
ajungă în paradisul Mării Negre. 

Înotă Dudu cât înotă, dar oboseala și foamea îl ajunseseră. Așadar, a poposit la 
Ostrov și a început să caute mâncare. Nu era nicio urmă de crustacee sau de 
viermi pe care să îi mănânce, dar asta nu l-a oprit din căutare. Pe când se a�a 
la un pas să se dea bătut, fără nicio speranță în su�et, a zărit în depărtare un 
vierme în mijlocul �uviului și a început să înoate spre el cât de repede putea. 
Într-un �nal a ajuns, și-a tras su�etul și, la cât de foame îi era, l-a înfulecat 
dintr-odată. 
Dar o problemă l-a izbit imediat, se simțea tras în sus. Oh nu! Era o momeală! 
Dudu a început să tragă în jos cât de tare a putut, dar nu avea su�cientă forță. 
Dintr-o dată a simțit cum este prins de codiță și tras în jos de două gurițe. Oare 
cine era? O � fost salvarea sa? Trăgând ambii pești cu toată puterea în jos, 
într-un �nal au reușit, iar Dudu a fost eliberat. Am fost pe aproape! Ce noroc 
am avut! s-au gândit micii peștișori.
- Vino cu noi! Îți vom arăta un loc sigur! 
Cei trei s-au ascuns după două pietre mari. Încercând să-și tragă su�etul, Dudu 
a spus:

PARTEA I
A fost odată ca niciodată un mic nisetru pe nume Dudu care încerca pentru 
prima dată să deschidă ochii. Acesta era deranjat de razelele de lumină care se 
re�ectau în apă, iar uitându-se în jur a observat uimit alți 100 de peștișori care 
arătau exact ca el. 
Dudu avea o înfățișare uimitoare: corpul alungit și îndesat, fusiform, neted, de 
o culoare plumburie, însă neprotejat de haina argintie din solzi pe care o au 
toți peștii. El purta o armură formată din cinci șiruri de plăci osoase, decorate 
cu șiruri de mici plăcuțe stelate. 
- Cine sunteți voi? Unde mă a�u? a întrebat el în timp ce toate privirile erau 
ațintite asupra lui.  
- Frații tăi! Suntem în Dunăre, aproape de Corabia. Vino cu noi să îți arătăm 
minunatele ape ale Dunării!
Tot înotând împreună cu frații lui, la un moment dat s-a îndepărtat de grup, 
deoarece auzea în stânga și în dreapta tot felul de povești groaznice. Se pare 
că, din păcate, oamenii nu se gândeau la fericirea sturionilor și la viețile lor. 
Micul peștișor stătea pe gânduri �indcă voia să vadă dacă lumea de deasupra 
apelor era mai frumoasă și mai largă decât ce văzuse el până acum, chiar dacă 
îi răsunau în cap vocile impunătoare ale sturionilor pe care abia îi cunoscuse și 
îl sfătuiau să nu se lase pradă vicleșugurilor oamenilor. Acesta se simțea foarte 
singur deoarece nu își cunoscuse niciodată părinții și voia că aceștia să îi � fost 
alătur. Așa că, într-o zi în care soarele strălucea pe cer mai tare decât de obicei, 
gândul că ar putea descoperi întreaga lume și poate chiar își va putea căuta și 



Rose era un peștișor diferit, dar foarte frumos. Era puțin mai lung decât Dudu 
și mai lung decât tine, probabil. Avea un bot foarte ciudat, foarte lung și 
îngust, dar o privire plină de bunătate și compasiune. Iar Bil… era un uriaș 
gri-albastru, cu o gură mare în formă de semilună din care ieșeau niște mustăți 
turtite și franjurate. Cu toate aceste trăsături uimitoare, Bil părea la fel de 

- Morun? Wow! Am auzit că sturionii ca tine pot ajunge la dimensiuni impre-
sionante, dar nu puteam crede! Iar Rose… ești atât de frumoasă și de 

- Adevărul este că nu prea mai ajungem la dimensiunile legendare, spuse Bil. 
Suntem din ce în ce mai puțini, iar dacă oamenii continuă să pescuiască 
sturioni, chiar că vom dispărea cu toții! Deși îi înțeleg, carnea și icrele noastre 
au ajutat foarte mult economia României. Măcar știm că suntem buni la gust! 

- Voiam să plecăm în călătorie, spuse și Rose, dar te-am văzut în primejdie și 

- Călătorie? Super! Și eu mergeam spre Marea Neagră, parcă așa se numea!? 
-Da, mergem către Marea Neagră. Vrem să ne cunoaștem părinții și bunicii, dar 

-Până la Călărași avem cale dreaptă dar vreme primejdioasă, iar după aceea 

braț. 
Nedumerit dar curios din cale afară să descopere lumea, Dudu a plecat împre
ună cu verișorii săi mai mari în călătoria vieții lui. Rose l-a luat de înotătoare și 
l-a dus la suprafața apei, spunând:
-Privește! 
Dudu a rămas fascinat de peisaj: terase înalte, acoperite de verdeață, înconju
rau apele Dunării. Case unele mai frumoase decât altele, mașini și bărcuțe 
colorate.
După câteva minute de admirat, a fost coborât înapoi în adâncuri. 
-Mie îmi este foame! Bănuiesc că și vouă! Haideți să vă arăt un loc perfect 
pentru noi, spuse Bil.  

sunt singurii prădători autentici dintre sturionii de Dunăre. Au înotat fericiți 

Dudu, Rose și Bil au devenit cei mai buni prieteni. 

din ei nu știa de ce culorile lor diferă. Scrumbia a venit lângă ei și le-a spune să 

de saturație diferit. Aceștia au înaintat cu foarte mare grijă, până când au 

 - Mulțumesc că m-ați ajutat! Probabil că acum m-aș a�a într-o plasă plină cu 
pești dacă nu erați voi! Cum vă cheamă?
- Suntem verișorii tăi, Bil și Rose, Morunul și Păstruga. 
Rose era un peștișor diferit, dar foarte frumos. Era puțin mai lung decât Dudu 
și mai lung decât tine, probabil. Avea un bot foarte ciudat, foarte lung și 
îngust, dar o privire plină de bunătate și compasiune. Iar Bil… era un uriaș 
gri-albastru, cu o gură mare în formă de semilună din care ieșeau niște mustăți 
turtite și franjurate. Cu toate aceste trăsături uimitoare, Bil părea la fel de 
blând ca și Rose. 
- Morun? Wow! Am auzit că sturionii ca tine pot ajunge la dimensiuni impre-
sionante, dar nu puteam crede! Iar Rose… ești atât de frumoasă și de 
elegantă! 
- Adevărul este că nu prea mai ajungem la dimensiunile legendare, spuse Bil. 
Suntem din ce în ce mai puțini, iar dacă oamenii continuă să pescuiască 
sturioni, chiar că vom dispărea cu toții! Deși îi înțeleg, carnea și icrele noastre 
au ajutat foarte mult economia României. Măcar știm că suntem buni la gust! 
continuă Bil râzând. 
- Voiam să plecăm în călătorie, spuse și Rose, dar te-am văzut în primejdie și 
am vrut să te ajutăm, nu este bine să �i singur în aceste ape. 
- Călătorie? Super! Și eu mergeam spre Marea Neagră, parcă așa se numea!? 
-Da, mergem către Marea Neagră. Vrem să ne cunoaștem părinții și bunicii, dar 
drumul o să �e plin de obstacole! 

-O să �e greu? Pe unde o să înotăm? 
-Până la Călărași avem cale dreaptă dar vreme primejdioasă, iar după aceea 
Dunărea se împarte în două și va trebui să �m ghidați spre cel mai bun și scurt 
braț. 
Nedumerit dar curios din cale afară să descopere lumea, Dudu a plecat împre-
ună cu verișorii săi mai mari în călătoria vieții lui. Rose l-a luat de înotătoare și 
l-a dus la suprafața apei, spunând:
-Privește! 
Dudu a rămas fascinat de peisaj: terase înalte, acoperite de verdeață, înconju-
rau apele Dunării. Case unele mai frumoase decât altele, mașini și bărcuțe 
colorate.
După câteva minute de admirat, a fost coborât înapoi în adâncuri. 
-Mie îmi este foame! Bănuiesc că și vouă! Haideți să vă arăt un loc perfect 
pentru noi, spuse Bil.  
Și plecară împreună cu toată încrederea înainte, știut �ind faptul că morunii 
sunt singurii prădători autentici dintre sturionii de Dunăre. Au înotat fericiți 
spre locul descris de Bil ca �ind plin cu viermi și crustacee. Din ziua aceea, 
Dudu, Rose și Bil au devenit cei mai buni prieteni. 

Ajunși pe lângă Călărași, au văzut că Dunărea se desparte în două, și au 
început să se întrebe ce braț ar trebui să aleagă. Prin apropiere se a�a Somnul, 
care auzind discuția lor, s-a hotărât să se apropie:  
- V-ați rătăcit, tineri peștișori?  
- Da, dar tu cine ești? 
- Sunt cel care v-ar putea îndruma pe cărarea cea mai scurtă spre mare. Mă 
numesc Somnul și cutreier apele Dunării de zeci de ani! Spuse cu mândrie 
înțeleptul pește. 
- Wow! Dorești să ne însoțești? 
- Din păcate, nu pot, dar vă pot oferi o hartă. Vă voi ruga însă ceva în schimb: 
să mă ajutați să-mi eliberez prietena care este blocată într-o plasă de plastic 
pe malul Dunării. Sărmana stă așa de ore întregi, iar eu nu o pot ajuta singur! 
- Stai fără griji! Îți vom ajuta prietena cât mai curând!

Plecară îngrijorați în căutarea prietenei Somnului. Când au ajuns și au ieșit la 
suprafața apei, au zărit-o plutind fără nicio speranță. Înotând spre ea, au 
observat că situația era destul de gravă. Tot corpul îi era înfășurat în plastic, 
�ind plin de răni. 

Dudu, Rose și Bil se gândeau cum să o elibereze cât mai repede. Aceștia s-au 
împărțit. Bil și Dudu s-au dus să caute ceva ascuțit pentru a tăia plasticul, iar 
Rose a rămas lângă ea, încurajând-o cu vorbe bune și spunându-I că mai are 
puțin de îndurat. 
- Totul o să �e bine! Prietenii mei vor ajunge imediat!  
Dudu și Bil au observat pe mal câteva cioburi ascuțite de sticlă. Cât de poluată 
poate � Dunărea?! se mirau sturionii noștri. Cei doi și-au dat seama că nu vor 
putea ajunge la cioburi. Oh nu! Ce o să facem acum? se întrebau în timp ce un 
rac se apropia de ei. Acesta, văzându-i aproape de mal, și-a dat seama că au 
nevoie de ajutor și și-a oferit cleștii pentru a tăia plasticul și a-l înlătura din 
jurul ghinionistei lor prietene.  
-Vă mulțumesc că m-ați salvat de răul provocat de oameni, curajoși peștișori! 
spuse prietena Somnului.
Cei patru au pornit spre Somn. Acesta s-a bucurat atât de tare să-și vadă 
prietena salvată încât a cuprins-o cu micile lui înotătoare într-o mare 
îmbrățișare și le-a mulțumit din tot su�etul sturionilor. Primind harta, Dudu, 
Rose șI Bil au plecat la drum plini de optimism. 
Însă după ce au înotat foarte puțin, cei trei au ajuns într-un port foarte mare. 
- Vai, ce gălăgie este aici! spuse Dudu. 
- Are dreptate, ce sunt toate aceste sunete oribile? întrebă și Bil. 
- Aceste zgomote sunt provocate de motoarele bărcilor și vapoarelor. Suntem 
în port, Portul Călărași, dacă am citit bine pe indicator. Aici este locul în care 
oamenii își lasă bărcile cu care pleacă la pescuit, dar și vapoarele cu care se 
plimbă, le explică Rose.  
- Oameni? întrebă Bil îngrijorat.
- Mi-e foame! zise dintr-odată Dudu, obosit de atâta drum. Mai avem mult 
până când vom găsi mâncare?  
- Dudu, ne-ai întrebat de muuult prea multe ori de mâncare! Serios, zboară-ți 
gândul și concentrează-te la drum! spuse Bil. 
- Hei, nu �i răutăcios cu el! spuse Rose, luându-i apărarea. Nu mai avem mult, 
trebuie să ajungem la Insula Mare a Brăilei. Acolo sigur vom găsi mâncare. 

Au mers ei cât au mers și, la un moment dat, Dudu exclamă fericit: 
- Mâncare, văd muuultă mâncare!! Toți se opresc brusc și se uită la Dudu. 
Acesta chiar găsise mâncare: un grup de crustacee micuțe și câteva moluște.
- Bravo Dudu, noroc că ai văzut mâncarea, altfel am � trecut pe lângă ea! îl 
felicită Rose. 
După ce au mâncat cu mare poftă, cei trei sturioni au pornit mai departe. 

din ei nu știa de ce culorile lor diferă. Scrumbia a venit lângă ei și le-a spune să 
nu le �e frică, deoarece această diferență a nuanțelor este datorată nivelului 
de saturație diferit. Aceștia au înaintat cu foarte mare grijă, până când au 
observat linia la care începea Marea Neagră. Dudu și-a făcut curaj și a înaintat 
în noul mediu. Toți se uitau atent la el. Când a ajuns în Mare, sturionul nostru 
s-a întors spre verișorii lui și le-a spus zâmbind: 
- Veniți, aici apa este minunată, este mult mai curată și este foarte sărată față 
de cea din Dunăre. 
Toți au trecut ușor „bariera” ce despărțea Dunărea de Marea Neagră, iar Dudu a 
exclamat fericit: 
- Am reușit, nu pot să cred că am reușit!  
În timp ce îi îmbrățișa strâns pe verișorii săi, auzi: 
- Priviți, acolo este familia noastră! 
Și așa, grupul nostru de sturioni a ajuns acasă, acolo unde le era locul. 

Ceva însă nu era în regulă. Pe Dudu l-au întâmpinat doar bunicii lui. 
- Dar părinții mei unde sunt? a întrebat nedumerit. 
- Ei, dragul nostru, îți vom spune când mai crești! 
- Totuși, mă bucur așa mult să vă văd! Abia aștept să vin cu voi acasă! Doar 
așteptați un moment, vă rog. 
Dudu se duse în fața prietenilor săi, luându-l strâns în brațe pe Scrumbie și 
mulțumindu-i pentru tot ce a făcut, iar lui Bil și lui Rose le-a promis că vor ține 
legătura și că se vor revedea… poate chiar într-o altă aventură!  
 
 
     

După alte câteva zile bune de înotat, aceștia au ajuns în portul din Galați. 
- Presupun că iar am ajuns într-un port, spuse Dudu. Nu îmi era dor de aceste 
sunete îngrozitoare. 
- Ai dreptate. Am ajuns în Portul Galați. Acesta este mai mare decât cel din 
Călărași. Următorul port mare va � cel de la Tulcea. De acolo nu vor mai � 
sunete deranjante.  
-Mă bucur să aud asta, haideți să ne grăbim, nu îmi plac aceste zone aglomerate. 

La Isaccea, un pelican durduliu, înfometat, cu un cioc impunător, a zărit sturi-
onii și a început să le dea târcoale. Cu gândul să-i înfulece, acesta i-a agățat pe 
toți trei. Dudu, Rose și Bil au început să se zbată, iar pelicanul s-a speriat și i-a 
scapăt în timpul zborului. Cei trei sturioni s-au văzut imediat înapoi în apă, 
bucuroși că au scăpat teferi din această îngrozitoare aventură. 
- Nu mai avem mult până vom ajunge acasă! Aici însă trebuie să alegem brațul 
Dunării pe care îl vom urma: Brațul Chilia, Sulina sau Sf. Gheorghe.  
După ce s-au sfătuit și au fost toți trei de acord, ei au ales să meargă pe Brațul 
Chilia. Pe drum, Bil le spunea celorlalți să �e atenți la motoarele puternice ale 
vapoarelor și bărcilor care circulă pe acolo, deoarece sunetul acestora îi poate 
speria, făcându-i să se îndepărteze de grup. 
Zilele au trecut și sturionii noștri au reușit să ajungă în inima Deltei Dunării, 

unde au fost întâmpinați de numeroase grupuri de specii de pești 
nemaivăzute și nemaiauzite de ei. Un pește foarte mic, cu privirea curioasă, s-a 
apropiat de cei trei și i-a întrebat cine sunt și dacă s-au pierdut. Acel pește era 
chiar Scrumbia. 
- Noi suntem Dudu, Bil și Rose și căutăm un loc mai bun unde să locuim, fără 
gunoaie și alte mizerii lăsate de om, dar vrem în același timp să ne întâlnim și 
familiile. 
- Din păcate, familiile voastre nu se a�ă aici, ci în Marea Neagră, dar puteți 
rămâne cu noi cât aveți nevoie.  
Sturionii noștri au stat câteva zile în frumoasa Deltă a Dunării, dar nefericirea 
lor creștea de pe o zi pe alta. Toți trei simțeau că trebuie să își găsească familia, 
oricât de minunată era Delta. 
Așa că, în cele din urmă, cei trei și-au luat la revedere și i-au mulțumit Scrumb-
iei pentru bunăvoință:  
- Sperăm să te revedem cu bine, dragă Scrumbie! Noi vom pleca spre Marea 
Neagră!  
- De fapt, m-am hotărât să vin cu voi.  
Cei 3 sturioni au fost foarte încântați de veste, cuprinzând-o pe Scrumbie 
într-o mare îmbrățișare.

Cei patru și-au continuat așadar drumul împreună, până la Marea Neagră. 
Când au ajuns la destinație, Dudu, Bil și Rose au observat imediat că aceasta 
are o altă culoare față de Dunăre. Au început să se agite, deoarece nici unul 

familia îl învăluia cu o mare putere. Astfel că Dudu a plecat curios spre bărbat-
ul care venea mereu pe malul Dunării și întindea niște plase uriașe, cum nu 
mai văzuse. Era și speriat, dar și entuziasmat de ceea ce urma să se întâmple. 
În plasa în care a fost prins a întâlnit mai mulți frați de-ai lui. 
gândul că ar putea descoperi întreaga lume și poate chiar își va putea căuta și 
familia îl învăluia cu o mare putere. Astfel că Dudu a plecat curios spre bărbat-
ul care venea mereu pe malul Dunării și întindea niște plase uriașe, cum nu 
mai văzuse. Era și speriat, dar și entuziasmat de ceea ce urma să se întâmple. 
În plasa în care a fost prins a întâlnit mai mulți frați de-ai lui. 
Îi auzea vorbind despre cum vor merge la un restaurant apropiat. Un restau-
rant? Oare cum arată? Mi-aș face mulți prieteni acolo? se întreba Dudu nedu-
merit.
Ajuns acolo, a văzut zeci de mese pline cu oameni de jur împrejur. Era vrăjit, 
nu mai văzuse niciodată un om atât de aproape de el, dar sute? Voia să se 
apropie de oameni, dar nu putea ajunge la ei, se tot lovea de ceva…  
- Unde ne a�ăm? a întrebat nedumerit Dudu. 
Se pare că se a�au în acvariul restaurantului. Un pește mai mare decât el l-a 
atenționat că vor � gătiți dacă nu scapă cât mai repede de acolo.  
O fetiță, cu privirea înduioșată se apropie ușor de acvariul în care Dudu era 
pus cu ceilalți pești și a început să vorbească cu el:  
- Tu ce faci aici, micule peștișor? Cum te numești?
- Mă cheamă Dudu și vin din adâncurile Dunării. Sunt curios cum arată lumea 
voastră și îmi caut părinții pe care încă nu i-am cunoscut. Dar tu cine ești? 
- Eu sunt Miruna și sunt membră a clubului TADS. Noi suntem Tineri Activi 
pentru Dunăre și Sturioni, vrem să protejăm mediul înconjurător și să apărăm 
drepturile sturionilor. Dragul meu, ești prea frumos ca să stai în acvariul unui 
restaurant, iar familia ta sigur nu este deasupra apelor unde trăim noi, 
oamenii. Știu că sturionii înoată spre Marea Neagră, în căutarea libertății. 
- Marea Neagră? Ce este aceea? 
- Marea Neagră este un tărâm al apelor, unde toți peștii sunt fericiți și stau cu 
familiile și prietenii lor. 
- Ce aș vrea să ajung acolo! Ai idee cum aș putea să încep traseul? 
- Mi-aș dori să te pot ajuta cumva, dar tot ce pot să fac e să te scot din acvariu. 
Mă duc să vorbesc cu șeful restaurantului, pentru a te cumpăra. Trebuie să ne 
grăbim până ce nu te ia cineva în bucătărie! 
- Este perfect! Mulțumesc, scumpă fetiță! 
- Sper că ne vom revedea cândva. 
- Rămâi cu bine! 

Zis și făcut. Miruna a reușit să negocieze prețul sturionului astfel încât să îl 
poată cumpăra, convingându-l cu greu pe șeful restaurantului. A fugit cu 
punga cu apă în care era pus peștișorul până în apropierea Dunării, unde i-a 
dat drumul. Dudu a început să înoate cât de repede putea, �ind nerăbdător să 
ajungă în paradisul Mării Negre. 

Înotă Dudu cât înotă, dar oboseala și foamea îl ajunseseră. Așadar, a poposit la 
Ostrov și a început să caute mâncare. Nu era nicio urmă de crustacee sau de 
viermi pe care să îi mănânce, dar asta nu l-a oprit din căutare. Pe când se a�a 
la un pas să se dea bătut, fără nicio speranță în su�et, a zărit în depărtare un 
vierme în mijlocul �uviului și a început să înoate spre el cât de repede putea. 
Într-un �nal a ajuns, și-a tras su�etul și, la cât de foame îi era, l-a înfulecat 
dintr-odată. 
Dar o problemă l-a izbit imediat, se simțea tras în sus. Oh nu! Era o momeală! 
Dudu a început să tragă în jos cât de tare a putut, dar nu avea su�cientă forță. 
Dintr-o dată a simțit cum este prins de codiță și tras în jos de două gurițe. Oare 
cine era? O � fost salvarea sa? Trăgând ambii pești cu toată puterea în jos, 
într-un �nal au reușit, iar Dudu a fost eliberat. Am fost pe aproape! Ce noroc 
am avut! s-au gândit micii peștișori.
- Vino cu noi! Îți vom arăta un loc sigur! 
Cei trei s-au ascuns după două pietre mari. Încercând să-și tragă su�etul, Dudu 
a spus:

PARTEA I
A fost odată ca niciodată un mic nisetru pe nume Dudu care încerca pentru 
prima dată să deschidă ochii. Acesta era deranjat de razelele de lumină care se 
re�ectau în apă, iar uitându-se în jur a observat uimit alți 100 de peștișori care 
arătau exact ca el. 
Dudu avea o înfățișare uimitoare: corpul alungit și îndesat, fusiform, neted, de 
o culoare plumburie, însă neprotejat de haina argintie din solzi pe care o au 
toți peștii. El purta o armură formată din cinci șiruri de plăci osoase, decorate 
cu șiruri de mici plăcuțe stelate. 
- Cine sunteți voi? Unde mă a�u? a întrebat el în timp ce toate privirile erau 
ațintite asupra lui.  
- Frații tăi! Suntem în Dunăre, aproape de Corabia. Vino cu noi să îți arătăm 
minunatele ape ale Dunării!
Tot înotând împreună cu frații lui, la un moment dat s-a îndepărtat de grup, 
deoarece auzea în stânga și în dreapta tot felul de povești groaznice. Se pare 
că, din păcate, oamenii nu se gândeau la fericirea sturionilor și la viețile lor. 
Micul peștișor stătea pe gânduri �indcă voia să vadă dacă lumea de deasupra 
apelor era mai frumoasă și mai largă decât ce văzuse el până acum, chiar dacă 
îi răsunau în cap vocile impunătoare ale sturionilor pe care abia îi cunoscuse și 
îl sfătuiau să nu se lase pradă vicleșugurilor oamenilor. Acesta se simțea foarte 
singur deoarece nu își cunoscuse niciodată părinții și voia că aceștia să îi � fost 
alătur. Așa că, într-o zi în care soarele strălucea pe cer mai tare decât de obicei, 
gândul că ar putea descoperi întreaga lume și poate chiar își va putea căuta și 



Ajunși pe lângă Călărași, au văzut că Dunărea se desparte în două, și au 

care auzind discuția lor, s-a hotărât să se apropie:  
- V-ați rătăcit, tineri peștișori?  
- Da, dar tu cine ești? 
- Sunt cel care v-ar putea îndruma pe cărarea cea mai scurtă spre mare. Mă 
numesc Somnul și cutreier apele Dunării de zeci de ani! Spuse cu mândrie 
înțeleptul pește. 
- Wow! Dorești să ne însoțești? 
- Din păcate, nu pot, dar vă pot oferi o hartă. Vă voi ruga însă ceva în schimb: 
să mă ajutați să-mi eliberez prietena care este blocată într-o plasă de plastic 
pe malul Dunării. Sărmana stă așa de ore întregi, iar eu nu o pot ajuta singur! 
- Stai fără griji! Îți vom ajuta prietena cât mai curând!

Plecară îngrijorați în căutarea prietenei Somnului. Când au ajuns și au ieșit la 
suprafața apei, au zărit-o plutind fără nicio speranță. Înotând spre ea, au 
observat că situația era destul de gravă. Tot corpul îi era înfășurat în plastic, 

 - Mulțumesc că m-ați ajutat! Probabil că acum m-aș a�a într-o plasă plină cu 
pești dacă nu erați voi! Cum vă cheamă?
- Suntem verișorii tăi, Bil și Rose, Morunul și Păstruga. 
Rose era un peștișor diferit, dar foarte frumos. Era puțin mai lung decât Dudu 
și mai lung decât tine, probabil. Avea un bot foarte ciudat, foarte lung și 
îngust, dar o privire plină de bunătate și compasiune. Iar Bil… era un uriaș 
gri-albastru, cu o gură mare în formă de semilună din care ieșeau niște mustăți 
turtite și franjurate. Cu toate aceste trăsături uimitoare, Bil părea la fel de 
blând ca și Rose. 
- Morun? Wow! Am auzit că sturionii ca tine pot ajunge la dimensiuni impre-
sionante, dar nu puteam crede! Iar Rose… ești atât de frumoasă și de 
elegantă! 
- Adevărul este că nu prea mai ajungem la dimensiunile legendare, spuse Bil. 
Suntem din ce în ce mai puțini, iar dacă oamenii continuă să pescuiască 
sturioni, chiar că vom dispărea cu toții! Deși îi înțeleg, carnea și icrele noastre 
au ajutat foarte mult economia României. Măcar știm că suntem buni la gust! 
continuă Bil râzând. 
- Voiam să plecăm în călătorie, spuse și Rose, dar te-am văzut în primejdie și 
am vrut să te ajutăm, nu este bine să �i singur în aceste ape. 
- Călătorie? Super! Și eu mergeam spre Marea Neagră, parcă așa se numea!? 
-Da, mergem către Marea Neagră. Vrem să ne cunoaștem părinții și bunicii, dar 
drumul o să �e plin de obstacole! 

-O să �e greu? Pe unde o să înotăm? 
-Până la Călărași avem cale dreaptă dar vreme primejdioasă, iar după aceea 
Dunărea se împarte în două și va trebui să �m ghidați spre cel mai bun și scurt 
braț. 
Nedumerit dar curios din cale afară să descopere lumea, Dudu a plecat împre-
ună cu verișorii săi mai mari în călătoria vieții lui. Rose l-a luat de înotătoare și 
l-a dus la suprafața apei, spunând:
-Privește! 
Dudu a rămas fascinat de peisaj: terase înalte, acoperite de verdeață, înconju-
rau apele Dunării. Case unele mai frumoase decât altele, mașini și bărcuțe 
colorate.
După câteva minute de admirat, a fost coborât înapoi în adâncuri. 
-Mie îmi este foame! Bănuiesc că și vouă! Haideți să vă arăt un loc perfect 
pentru noi, spuse Bil.  
Și plecară împreună cu toată încrederea înainte, știut �ind faptul că morunii 
sunt singurii prădători autentici dintre sturionii de Dunăre. Au înotat fericiți 
spre locul descris de Bil ca �ind plin cu viermi și crustacee. Din ziua aceea, 
Dudu, Rose și Bil au devenit cei mai buni prieteni. 

Ajunși pe lângă Călărași, au văzut că Dunărea se desparte în două, și au 
început să se întrebe ce braț ar trebui să aleagă. Prin apropiere se a�a Somnul, 
care auzind discuția lor, s-a hotărât să se apropie:  
- V-ați rătăcit, tineri peștișori?  
- Da, dar tu cine ești? 
- Sunt cel care v-ar putea îndruma pe cărarea cea mai scurtă spre mare. Mă 
numesc Somnul și cutreier apele Dunării de zeci de ani! Spuse cu mândrie 
înțeleptul pește. 
- Wow! Dorești să ne însoțești? 
- Din păcate, nu pot, dar vă pot oferi o hartă. Vă voi ruga însă ceva în schimb: 
să mă ajutați să-mi eliberez prietena care este blocată într-o plasă de plastic 
pe malul Dunării. Sărmana stă așa de ore întregi, iar eu nu o pot ajuta singur! 
- Stai fără griji! Îți vom ajuta prietena cât mai curând!

Plecară îngrijorați în căutarea prietenei Somnului. Când au ajuns și au ieșit la 
suprafața apei, au zărit-o plutind fără nicio speranță. Înotând spre ea, au 
observat că situația era destul de gravă. Tot corpul îi era înfășurat în plastic, 
�ind plin de răni. 

Dudu, Rose și Bil se gândeau cum să o elibereze cât mai repede. Aceștia s-au 
împărțit. Bil și Dudu s-au dus să caute ceva ascuțit pentru a tăia plasticul, iar 
Rose a rămas lângă ea, încurajând-o cu vorbe bune și spunându-I că mai are 
puțin de îndurat. 
- Totul o să �e bine! Prietenii mei vor ajunge imediat!  
Dudu și Bil au observat pe mal câteva cioburi ascuțite de sticlă. Cât de poluată 
poate � Dunărea?! se mirau sturionii noștri. Cei doi și-au dat seama că nu vor 
putea ajunge la cioburi. Oh nu! Ce o să facem acum? se întrebau în timp ce un 
rac se apropia de ei. Acesta, văzându-i aproape de mal, și-a dat seama că au 
nevoie de ajutor și și-a oferit cleștii pentru a tăia plasticul și a-l înlătura din 
jurul ghinionistei lor prietene.  
-Vă mulțumesc că m-ați salvat de răul provocat de oameni, curajoși peștișori! 
spuse prietena Somnului.
Cei patru au pornit spre Somn. Acesta s-a bucurat atât de tare să-și vadă 
prietena salvată încât a cuprins-o cu micile lui înotătoare într-o mare 
îmbrățișare și le-a mulțumit din tot su�etul sturionilor. Primind harta, Dudu, 
Rose șI Bil au plecat la drum plini de optimism. 
Însă după ce au înotat foarte puțin, cei trei au ajuns într-un port foarte mare. 
- Vai, ce gălăgie este aici! spuse Dudu. 
- Are dreptate, ce sunt toate aceste sunete oribile? întrebă și Bil. 
- Aceste zgomote sunt provocate de motoarele bărcilor și vapoarelor. Suntem 
în port, Portul Călărași, dacă am citit bine pe indicator. Aici este locul în care 
oamenii își lasă bărcile cu care pleacă la pescuit, dar și vapoarele cu care se 
plimbă, le explică Rose.  
- Oameni? întrebă Bil îngrijorat.
- Mi-e foame! zise dintr-odată Dudu, obosit de atâta drum. Mai avem mult 
până când vom găsi mâncare?  
- Dudu, ne-ai întrebat de muuult prea multe ori de mâncare! Serios, zboară-ți 
gândul și concentrează-te la drum! spuse Bil. 
- Hei, nu �i răutăcios cu el! spuse Rose, luându-i apărarea. Nu mai avem mult, 
trebuie să ajungem la Insula Mare a Brăilei. Acolo sigur vom găsi mâncare. 

Au mers ei cât au mers și, la un moment dat, Dudu exclamă fericit: 
- Mâncare, văd muuultă mâncare!! Toți se opresc brusc și se uită la Dudu. 
Acesta chiar găsise mâncare: un grup de crustacee micuțe și câteva moluște.
- Bravo Dudu, noroc că ai văzut mâncarea, altfel am � trecut pe lângă ea! îl 
felicită Rose. 
După ce au mâncat cu mare poftă, cei trei sturioni au pornit mai departe. 

din ei nu știa de ce culorile lor diferă. Scrumbia a venit lângă ei și le-a spune să 
nu le �e frică, deoarece această diferență a nuanțelor este datorată nivelului 
de saturație diferit. Aceștia au înaintat cu foarte mare grijă, până când au 
observat linia la care începea Marea Neagră. Dudu și-a făcut curaj și a înaintat 
în noul mediu. Toți se uitau atent la el. Când a ajuns în Mare, sturionul nostru 
s-a întors spre verișorii lui și le-a spus zâmbind: 
- Veniți, aici apa este minunată, este mult mai curată și este foarte sărată față 
de cea din Dunăre. 
Toți au trecut ușor „bariera” ce despărțea Dunărea de Marea Neagră, iar Dudu a 
exclamat fericit: 
- Am reușit, nu pot să cred că am reușit!  
În timp ce îi îmbrățișa strâns pe verișorii săi, auzi: 
- Priviți, acolo este familia noastră! 
Și așa, grupul nostru de sturioni a ajuns acasă, acolo unde le era locul. 

Ceva însă nu era în regulă. Pe Dudu l-au întâmpinat doar bunicii lui. 
- Dar părinții mei unde sunt? a întrebat nedumerit. 
- Ei, dragul nostru, îți vom spune când mai crești! 
- Totuși, mă bucur așa mult să vă văd! Abia aștept să vin cu voi acasă! Doar 
așteptați un moment, vă rog. 
Dudu se duse în fața prietenilor săi, luându-l strâns în brațe pe Scrumbie și 
mulțumindu-i pentru tot ce a făcut, iar lui Bil și lui Rose le-a promis că vor ține 
legătura și că se vor revedea… poate chiar într-o altă aventură!  
 
 
     

După alte câteva zile bune de înotat, aceștia au ajuns în portul din Galați. 
- Presupun că iar am ajuns într-un port, spuse Dudu. Nu îmi era dor de aceste 
sunete îngrozitoare. 
- Ai dreptate. Am ajuns în Portul Galați. Acesta este mai mare decât cel din 
Călărași. Următorul port mare va � cel de la Tulcea. De acolo nu vor mai � 
sunete deranjante.  
-Mă bucur să aud asta, haideți să ne grăbim, nu îmi plac aceste zone aglomerate. 

La Isaccea, un pelican durduliu, înfometat, cu un cioc impunător, a zărit sturi-
onii și a început să le dea târcoale. Cu gândul să-i înfulece, acesta i-a agățat pe 
toți trei. Dudu, Rose și Bil au început să se zbată, iar pelicanul s-a speriat și i-a 
scapăt în timpul zborului. Cei trei sturioni s-au văzut imediat înapoi în apă, 
bucuroși că au scăpat teferi din această îngrozitoare aventură. 
- Nu mai avem mult până vom ajunge acasă! Aici însă trebuie să alegem brațul 
Dunării pe care îl vom urma: Brațul Chilia, Sulina sau Sf. Gheorghe.  
După ce s-au sfătuit și au fost toți trei de acord, ei au ales să meargă pe Brațul 
Chilia. Pe drum, Bil le spunea celorlalți să �e atenți la motoarele puternice ale 
vapoarelor și bărcilor care circulă pe acolo, deoarece sunetul acestora îi poate 
speria, făcându-i să se îndepărteze de grup. 
Zilele au trecut și sturionii noștri au reușit să ajungă în inima Deltei Dunării, 

unde au fost întâmpinați de numeroase grupuri de specii de pești 
nemaivăzute și nemaiauzite de ei. Un pește foarte mic, cu privirea curioasă, s-a 
apropiat de cei trei și i-a întrebat cine sunt și dacă s-au pierdut. Acel pește era 
chiar Scrumbia. 
- Noi suntem Dudu, Bil și Rose și căutăm un loc mai bun unde să locuim, fără 
gunoaie și alte mizerii lăsate de om, dar vrem în același timp să ne întâlnim și 
familiile. 
- Din păcate, familiile voastre nu se a�ă aici, ci în Marea Neagră, dar puteți 
rămâne cu noi cât aveți nevoie.  
Sturionii noștri au stat câteva zile în frumoasa Deltă a Dunării, dar nefericirea 
lor creștea de pe o zi pe alta. Toți trei simțeau că trebuie să își găsească familia, 
oricât de minunată era Delta. 
Așa că, în cele din urmă, cei trei și-au luat la revedere și i-au mulțumit Scrumb-
iei pentru bunăvoință:  
- Sperăm să te revedem cu bine, dragă Scrumbie! Noi vom pleca spre Marea 
Neagră!  
- De fapt, m-am hotărât să vin cu voi.  
Cei 3 sturioni au fost foarte încântați de veste, cuprinzând-o pe Scrumbie 
într-o mare îmbrățișare.

Cei patru și-au continuat așadar drumul împreună, până la Marea Neagră. 
Când au ajuns la destinație, Dudu, Bil și Rose au observat imediat că aceasta 
are o altă culoare față de Dunăre. Au început să se agite, deoarece nici unul 

familia îl învăluia cu o mare putere. Astfel că Dudu a plecat curios spre bărbat-
ul care venea mereu pe malul Dunării și întindea niște plase uriașe, cum nu 
mai văzuse. Era și speriat, dar și entuziasmat de ceea ce urma să se întâmple. 
În plasa în care a fost prins a întâlnit mai mulți frați de-ai lui. 
gândul că ar putea descoperi întreaga lume și poate chiar își va putea căuta și 
familia îl învăluia cu o mare putere. Astfel că Dudu a plecat curios spre bărbat-
ul care venea mereu pe malul Dunării și întindea niște plase uriașe, cum nu 
mai văzuse. Era și speriat, dar și entuziasmat de ceea ce urma să se întâmple. 
În plasa în care a fost prins a întâlnit mai mulți frați de-ai lui. 
Îi auzea vorbind despre cum vor merge la un restaurant apropiat. Un restau-
rant? Oare cum arată? Mi-aș face mulți prieteni acolo? se întreba Dudu nedu-
merit.
Ajuns acolo, a văzut zeci de mese pline cu oameni de jur împrejur. Era vrăjit, 
nu mai văzuse niciodată un om atât de aproape de el, dar sute? Voia să se 
apropie de oameni, dar nu putea ajunge la ei, se tot lovea de ceva…  
- Unde ne a�ăm? a întrebat nedumerit Dudu. 
Se pare că se a�au în acvariul restaurantului. Un pește mai mare decât el l-a 
atenționat că vor � gătiți dacă nu scapă cât mai repede de acolo.  
O fetiță, cu privirea înduioșată se apropie ușor de acvariul în care Dudu era 
pus cu ceilalți pești și a început să vorbească cu el:  
- Tu ce faci aici, micule peștișor? Cum te numești?
- Mă cheamă Dudu și vin din adâncurile Dunării. Sunt curios cum arată lumea 
voastră și îmi caut părinții pe care încă nu i-am cunoscut. Dar tu cine ești? 
- Eu sunt Miruna și sunt membră a clubului TADS. Noi suntem Tineri Activi 
pentru Dunăre și Sturioni, vrem să protejăm mediul înconjurător și să apărăm 
drepturile sturionilor. Dragul meu, ești prea frumos ca să stai în acvariul unui 
restaurant, iar familia ta sigur nu este deasupra apelor unde trăim noi, 
oamenii. Știu că sturionii înoată spre Marea Neagră, în căutarea libertății. 
- Marea Neagră? Ce este aceea? 
- Marea Neagră este un tărâm al apelor, unde toți peștii sunt fericiți și stau cu 
familiile și prietenii lor. 
- Ce aș vrea să ajung acolo! Ai idee cum aș putea să încep traseul? 
- Mi-aș dori să te pot ajuta cumva, dar tot ce pot să fac e să te scot din acvariu. 
Mă duc să vorbesc cu șeful restaurantului, pentru a te cumpăra. Trebuie să ne 
grăbim până ce nu te ia cineva în bucătărie! 
- Este perfect! Mulțumesc, scumpă fetiță! 
- Sper că ne vom revedea cândva. 
- Rămâi cu bine! 

Zis și făcut. Miruna a reușit să negocieze prețul sturionului astfel încât să îl 
poată cumpăra, convingându-l cu greu pe șeful restaurantului. A fugit cu 
punga cu apă în care era pus peștișorul până în apropierea Dunării, unde i-a 
dat drumul. Dudu a început să înoate cât de repede putea, �ind nerăbdător să 
ajungă în paradisul Mării Negre. 

Înotă Dudu cât înotă, dar oboseala și foamea îl ajunseseră. Așadar, a poposit la 
Ostrov și a început să caute mâncare. Nu era nicio urmă de crustacee sau de 
viermi pe care să îi mănânce, dar asta nu l-a oprit din căutare. Pe când se a�a 
la un pas să se dea bătut, fără nicio speranță în su�et, a zărit în depărtare un 
vierme în mijlocul �uviului și a început să înoate spre el cât de repede putea. 
Într-un �nal a ajuns, și-a tras su�etul și, la cât de foame îi era, l-a înfulecat 
dintr-odată. 
Dar o problemă l-a izbit imediat, se simțea tras în sus. Oh nu! Era o momeală! 
Dudu a început să tragă în jos cât de tare a putut, dar nu avea su�cientă forță. 
Dintr-o dată a simțit cum este prins de codiță și tras în jos de două gurițe. Oare 
cine era? O � fost salvarea sa? Trăgând ambii pești cu toată puterea în jos, 
într-un �nal au reușit, iar Dudu a fost eliberat. Am fost pe aproape! Ce noroc 
am avut! s-au gândit micii peștișori.
- Vino cu noi! Îți vom arăta un loc sigur! 
Cei trei s-au ascuns după două pietre mari. Încercând să-și tragă su�etul, Dudu 
a spus:

PARTEA I
A fost odată ca niciodată un mic nisetru pe nume Dudu care încerca pentru 
prima dată să deschidă ochii. Acesta era deranjat de razelele de lumină care se 
re�ectau în apă, iar uitându-se în jur a observat uimit alți 100 de peștișori care 
arătau exact ca el. 
Dudu avea o înfățișare uimitoare: corpul alungit și îndesat, fusiform, neted, de 
o culoare plumburie, însă neprotejat de haina argintie din solzi pe care o au 
toți peștii. El purta o armură formată din cinci șiruri de plăci osoase, decorate 
cu șiruri de mici plăcuțe stelate. 
- Cine sunteți voi? Unde mă a�u? a întrebat el în timp ce toate privirile erau 
ațintite asupra lui.  
- Frații tăi! Suntem în Dunăre, aproape de Corabia. Vino cu noi să îți arătăm 
minunatele ape ale Dunării!
Tot înotând împreună cu frații lui, la un moment dat s-a îndepărtat de grup, 
deoarece auzea în stânga și în dreapta tot felul de povești groaznice. Se pare 
că, din păcate, oamenii nu se gândeau la fericirea sturionilor și la viețile lor. 
Micul peștișor stătea pe gânduri �indcă voia să vadă dacă lumea de deasupra 
apelor era mai frumoasă și mai largă decât ce văzuse el până acum, chiar dacă 
îi răsunau în cap vocile impunătoare ale sturionilor pe care abia îi cunoscuse și 
îl sfătuiau să nu se lase pradă vicleșugurilor oamenilor. Acesta se simțea foarte 
singur deoarece nu își cunoscuse niciodată părinții și voia că aceștia să îi � fost 
alătur. Așa că, într-o zi în care soarele strălucea pe cer mai tare decât de obicei, 
gândul că ar putea descoperi întreaga lume și poate chiar își va putea căuta și 



sunete deranjante.  
-Mă bucur să aud asta, haideți să ne grăbim, nu îmi plac aceste zone aglomerate. 

La Isaccea, un pelican durduliu, înfometat, cu un cioc impunător, a zărit sturi
onii și a început să le dea târcoale. Cu gândul să-i înfulece, acesta i-a agățat pe 
toți trei. Dudu, Rose și Bil au început să se zbată, iar pelicanul s-a speriat și i-a 
scapăt în timpul zborului. Cei trei sturioni s-au văzut imediat înapoi în apă, 
bucuroși că au scăpat teferi din această îngrozitoare aventură. 
- Nu mai avem mult până vom ajunge acasă! Aici însă trebuie să alegem brațul 
Dunării pe care îl vom urma: Brațul Chilia, Sulina sau Sf. Gheorghe.  
După ce s-au sfătuit și au fost toți trei de acord, ei au ales să meargă pe Brațul 

vapoarelor și bărcilor care circulă pe acolo, deoarece sunetul acestora îi poate 
speria, făcându-i să se îndepărteze de grup. 
Zilele au trecut și sturionii noștri au reușit să ajungă în inima Deltei Dunării, 

 - Mulțumesc că m-ați ajutat! Probabil că acum m-aș a�a într-o plasă plină cu 
pești dacă nu erați voi! Cum vă cheamă?
- Suntem verișorii tăi, Bil și Rose, Morunul și Păstruga. 
Rose era un peștișor diferit, dar foarte frumos. Era puțin mai lung decât Dudu 
și mai lung decât tine, probabil. Avea un bot foarte ciudat, foarte lung și 
îngust, dar o privire plină de bunătate și compasiune. Iar Bil… era un uriaș 
gri-albastru, cu o gură mare în formă de semilună din care ieșeau niște mustăți 
turtite și franjurate. Cu toate aceste trăsături uimitoare, Bil părea la fel de 
blând ca și Rose. 
- Morun? Wow! Am auzit că sturionii ca tine pot ajunge la dimensiuni impre-
sionante, dar nu puteam crede! Iar Rose… ești atât de frumoasă și de 
elegantă! 
- Adevărul este că nu prea mai ajungem la dimensiunile legendare, spuse Bil. 
Suntem din ce în ce mai puțini, iar dacă oamenii continuă să pescuiască 
sturioni, chiar că vom dispărea cu toții! Deși îi înțeleg, carnea și icrele noastre 
au ajutat foarte mult economia României. Măcar știm că suntem buni la gust! 
continuă Bil râzând. 
- Voiam să plecăm în călătorie, spuse și Rose, dar te-am văzut în primejdie și 
am vrut să te ajutăm, nu este bine să �i singur în aceste ape. 
- Călătorie? Super! Și eu mergeam spre Marea Neagră, parcă așa se numea!? 
-Da, mergem către Marea Neagră. Vrem să ne cunoaștem părinții și bunicii, dar 
drumul o să �e plin de obstacole! 

-O să �e greu? Pe unde o să înotăm? 
-Până la Călărași avem cale dreaptă dar vreme primejdioasă, iar după aceea 
Dunărea se împarte în două și va trebui să �m ghidați spre cel mai bun și scurt 
braț. 
Nedumerit dar curios din cale afară să descopere lumea, Dudu a plecat împre-
ună cu verișorii săi mai mari în călătoria vieții lui. Rose l-a luat de înotătoare și 
l-a dus la suprafața apei, spunând:
-Privește! 
Dudu a rămas fascinat de peisaj: terase înalte, acoperite de verdeață, înconju-
rau apele Dunării. Case unele mai frumoase decât altele, mașini și bărcuțe 
colorate.
După câteva minute de admirat, a fost coborât înapoi în adâncuri. 
-Mie îmi este foame! Bănuiesc că și vouă! Haideți să vă arăt un loc perfect 
pentru noi, spuse Bil.  
Și plecară împreună cu toată încrederea înainte, știut �ind faptul că morunii 
sunt singurii prădători autentici dintre sturionii de Dunăre. Au înotat fericiți 
spre locul descris de Bil ca �ind plin cu viermi și crustacee. Din ziua aceea, 
Dudu, Rose și Bil au devenit cei mai buni prieteni. 

Ajunși pe lângă Călărași, au văzut că Dunărea se desparte în două, și au 
început să se întrebe ce braț ar trebui să aleagă. Prin apropiere se a�a Somnul, 
care auzind discuția lor, s-a hotărât să se apropie:  
- V-ați rătăcit, tineri peștișori?  
- Da, dar tu cine ești? 
- Sunt cel care v-ar putea îndruma pe cărarea cea mai scurtă spre mare. Mă 
numesc Somnul și cutreier apele Dunării de zeci de ani! Spuse cu mândrie 
înțeleptul pește. 
- Wow! Dorești să ne însoțești? 
- Din păcate, nu pot, dar vă pot oferi o hartă. Vă voi ruga însă ceva în schimb: 
să mă ajutați să-mi eliberez prietena care este blocată într-o plasă de plastic 
pe malul Dunării. Sărmana stă așa de ore întregi, iar eu nu o pot ajuta singur! 
- Stai fără griji! Îți vom ajuta prietena cât mai curând!

Plecară îngrijorați în căutarea prietenei Somnului. Când au ajuns și au ieșit la 
suprafața apei, au zărit-o plutind fără nicio speranță. Înotând spre ea, au 
observat că situația era destul de gravă. Tot corpul îi era înfășurat în plastic, 
�ind plin de răni. 

Dudu, Rose și Bil se gândeau cum să o elibereze cât mai repede. Aceștia s-au 
împărțit. Bil și Dudu s-au dus să caute ceva ascuțit pentru a tăia plasticul, iar 
Rose a rămas lângă ea, încurajând-o cu vorbe bune și spunându-I că mai are 
puțin de îndurat. 
- Totul o să �e bine! Prietenii mei vor ajunge imediat!  
Dudu și Bil au observat pe mal câteva cioburi ascuțite de sticlă. Cât de poluată 
poate � Dunărea?! se mirau sturionii noștri. Cei doi și-au dat seama că nu vor 
putea ajunge la cioburi. Oh nu! Ce o să facem acum? se întrebau în timp ce un 
rac se apropia de ei. Acesta, văzându-i aproape de mal, și-a dat seama că au 
nevoie de ajutor și și-a oferit cleștii pentru a tăia plasticul și a-l înlătura din 
jurul ghinionistei lor prietene.  
-Vă mulțumesc că m-ați salvat de răul provocat de oameni, curajoși peștișori! 
spuse prietena Somnului.
Cei patru au pornit spre Somn. Acesta s-a bucurat atât de tare să-și vadă 
prietena salvată încât a cuprins-o cu micile lui înotătoare într-o mare 
îmbrățișare și le-a mulțumit din tot su�etul sturionilor. Primind harta, Dudu, 
Rose șI Bil au plecat la drum plini de optimism. 
Însă după ce au înotat foarte puțin, cei trei au ajuns într-un port foarte mare. 
- Vai, ce gălăgie este aici! spuse Dudu. 
- Are dreptate, ce sunt toate aceste sunete oribile? întrebă și Bil. 
- Aceste zgomote sunt provocate de motoarele bărcilor și vapoarelor. Suntem 
în port, Portul Călărași, dacă am citit bine pe indicator. Aici este locul în care 
oamenii își lasă bărcile cu care pleacă la pescuit, dar și vapoarele cu care se 
plimbă, le explică Rose.  
- Oameni? întrebă Bil îngrijorat.
- Mi-e foame! zise dintr-odată Dudu, obosit de atâta drum. Mai avem mult 
până când vom găsi mâncare?  
- Dudu, ne-ai întrebat de muuult prea multe ori de mâncare! Serios, zboară-ți 
gândul și concentrează-te la drum! spuse Bil. 
- Hei, nu �i răutăcios cu el! spuse Rose, luându-i apărarea. Nu mai avem mult, 
trebuie să ajungem la Insula Mare a Brăilei. Acolo sigur vom găsi mâncare. 

Au mers ei cât au mers și, la un moment dat, Dudu exclamă fericit: 
- Mâncare, văd muuultă mâncare!! Toți se opresc brusc și se uită la Dudu. 
Acesta chiar găsise mâncare: un grup de crustacee micuțe și câteva moluște.
- Bravo Dudu, noroc că ai văzut mâncarea, altfel am � trecut pe lângă ea! îl 
felicită Rose. 
După ce au mâncat cu mare poftă, cei trei sturioni au pornit mai departe. 

din ei nu știa de ce culorile lor diferă. Scrumbia a venit lângă ei și le-a spune să 
nu le �e frică, deoarece această diferență a nuanțelor este datorată nivelului 
de saturație diferit. Aceștia au înaintat cu foarte mare grijă, până când au 
observat linia la care începea Marea Neagră. Dudu și-a făcut curaj și a înaintat 
în noul mediu. Toți se uitau atent la el. Când a ajuns în Mare, sturionul nostru 
s-a întors spre verișorii lui și le-a spus zâmbind: 
- Veniți, aici apa este minunată, este mult mai curată și este foarte sărată față 
de cea din Dunăre. 
Toți au trecut ușor „bariera” ce despărțea Dunărea de Marea Neagră, iar Dudu a 
exclamat fericit: 
- Am reușit, nu pot să cred că am reușit!  
În timp ce îi îmbrățișa strâns pe verișorii săi, auzi: 
- Priviți, acolo este familia noastră! 
Și așa, grupul nostru de sturioni a ajuns acasă, acolo unde le era locul. 

Ceva însă nu era în regulă. Pe Dudu l-au întâmpinat doar bunicii lui. 
- Dar părinții mei unde sunt? a întrebat nedumerit. 
- Ei, dragul nostru, îți vom spune când mai crești! 
- Totuși, mă bucur așa mult să vă văd! Abia aștept să vin cu voi acasă! Doar 
așteptați un moment, vă rog. 
Dudu se duse în fața prietenilor săi, luându-l strâns în brațe pe Scrumbie și 
mulțumindu-i pentru tot ce a făcut, iar lui Bil și lui Rose le-a promis că vor ține 
legătura și că se vor revedea… poate chiar într-o altă aventură!  
 
 
     

După alte câteva zile bune de înotat, aceștia au ajuns în portul din Galați. 
- Presupun că iar am ajuns într-un port, spuse Dudu. Nu îmi era dor de aceste 
sunete îngrozitoare. 
- Ai dreptate. Am ajuns în Portul Galați. Acesta este mai mare decât cel din 
Călărași. Următorul port mare va � cel de la Tulcea. De acolo nu vor mai � 
sunete deranjante.  
-Mă bucur să aud asta, haideți să ne grăbim, nu îmi plac aceste zone aglomerate. 

La Isaccea, un pelican durduliu, înfometat, cu un cioc impunător, a zărit sturi-
onii și a început să le dea târcoale. Cu gândul să-i înfulece, acesta i-a agățat pe 
toți trei. Dudu, Rose și Bil au început să se zbată, iar pelicanul s-a speriat și i-a 
scapăt în timpul zborului. Cei trei sturioni s-au văzut imediat înapoi în apă, 
bucuroși că au scăpat teferi din această îngrozitoare aventură. 
- Nu mai avem mult până vom ajunge acasă! Aici însă trebuie să alegem brațul 
Dunării pe care îl vom urma: Brațul Chilia, Sulina sau Sf. Gheorghe.  
După ce s-au sfătuit și au fost toți trei de acord, ei au ales să meargă pe Brațul 
Chilia. Pe drum, Bil le spunea celorlalți să �e atenți la motoarele puternice ale 
vapoarelor și bărcilor care circulă pe acolo, deoarece sunetul acestora îi poate 
speria, făcându-i să se îndepărteze de grup. 
Zilele au trecut și sturionii noștri au reușit să ajungă în inima Deltei Dunării, 

unde au fost întâmpinați de numeroase grupuri de specii de pești 
nemaivăzute și nemaiauzite de ei. Un pește foarte mic, cu privirea curioasă, s-a 
apropiat de cei trei și i-a întrebat cine sunt și dacă s-au pierdut. Acel pește era 
chiar Scrumbia. 
- Noi suntem Dudu, Bil și Rose și căutăm un loc mai bun unde să locuim, fără 
gunoaie și alte mizerii lăsate de om, dar vrem în același timp să ne întâlnim și 
familiile. 
- Din păcate, familiile voastre nu se a�ă aici, ci în Marea Neagră, dar puteți 
rămâne cu noi cât aveți nevoie.  
Sturionii noștri au stat câteva zile în frumoasa Deltă a Dunării, dar nefericirea 
lor creștea de pe o zi pe alta. Toți trei simțeau că trebuie să își găsească familia, 
oricât de minunată era Delta. 
Așa că, în cele din urmă, cei trei și-au luat la revedere și i-au mulțumit Scrumb-
iei pentru bunăvoință:  
- Sperăm să te revedem cu bine, dragă Scrumbie! Noi vom pleca spre Marea 
Neagră!  
- De fapt, m-am hotărât să vin cu voi.  
Cei 3 sturioni au fost foarte încântați de veste, cuprinzând-o pe Scrumbie 
într-o mare îmbrățișare.

Cei patru și-au continuat așadar drumul împreună, până la Marea Neagră. 
Când au ajuns la destinație, Dudu, Bil și Rose au observat imediat că aceasta 
are o altă culoare față de Dunăre. Au început să se agite, deoarece nici unul 

familia îl învăluia cu o mare putere. Astfel că Dudu a plecat curios spre bărbat-
ul care venea mereu pe malul Dunării și întindea niște plase uriașe, cum nu 
mai văzuse. Era și speriat, dar și entuziasmat de ceea ce urma să se întâmple. 
În plasa în care a fost prins a întâlnit mai mulți frați de-ai lui. 
gândul că ar putea descoperi întreaga lume și poate chiar își va putea căuta și 
familia îl învăluia cu o mare putere. Astfel că Dudu a plecat curios spre bărbat-
ul care venea mereu pe malul Dunării și întindea niște plase uriașe, cum nu 
mai văzuse. Era și speriat, dar și entuziasmat de ceea ce urma să se întâmple. 
În plasa în care a fost prins a întâlnit mai mulți frați de-ai lui. 
Îi auzea vorbind despre cum vor merge la un restaurant apropiat. Un restau-
rant? Oare cum arată? Mi-aș face mulți prieteni acolo? se întreba Dudu nedu-
merit.
Ajuns acolo, a văzut zeci de mese pline cu oameni de jur împrejur. Era vrăjit, 
nu mai văzuse niciodată un om atât de aproape de el, dar sute? Voia să se 
apropie de oameni, dar nu putea ajunge la ei, se tot lovea de ceva…  
- Unde ne a�ăm? a întrebat nedumerit Dudu. 
Se pare că se a�au în acvariul restaurantului. Un pește mai mare decât el l-a 
atenționat că vor � gătiți dacă nu scapă cât mai repede de acolo.  
O fetiță, cu privirea înduioșată se apropie ușor de acvariul în care Dudu era 
pus cu ceilalți pești și a început să vorbească cu el:  
- Tu ce faci aici, micule peștișor? Cum te numești?
- Mă cheamă Dudu și vin din adâncurile Dunării. Sunt curios cum arată lumea 
voastră și îmi caut părinții pe care încă nu i-am cunoscut. Dar tu cine ești? 
- Eu sunt Miruna și sunt membră a clubului TADS. Noi suntem Tineri Activi 
pentru Dunăre și Sturioni, vrem să protejăm mediul înconjurător și să apărăm 
drepturile sturionilor. Dragul meu, ești prea frumos ca să stai în acvariul unui 
restaurant, iar familia ta sigur nu este deasupra apelor unde trăim noi, 
oamenii. Știu că sturionii înoată spre Marea Neagră, în căutarea libertății. 
- Marea Neagră? Ce este aceea? 
- Marea Neagră este un tărâm al apelor, unde toți peștii sunt fericiți și stau cu 
familiile și prietenii lor. 
- Ce aș vrea să ajung acolo! Ai idee cum aș putea să încep traseul? 
- Mi-aș dori să te pot ajuta cumva, dar tot ce pot să fac e să te scot din acvariu. 
Mă duc să vorbesc cu șeful restaurantului, pentru a te cumpăra. Trebuie să ne 
grăbim până ce nu te ia cineva în bucătărie! 
- Este perfect! Mulțumesc, scumpă fetiță! 
- Sper că ne vom revedea cândva. 
- Rămâi cu bine! 

Zis și făcut. Miruna a reușit să negocieze prețul sturionului astfel încât să îl 
poată cumpăra, convingându-l cu greu pe șeful restaurantului. A fugit cu 
punga cu apă în care era pus peștișorul până în apropierea Dunării, unde i-a 
dat drumul. Dudu a început să înoate cât de repede putea, �ind nerăbdător să 
ajungă în paradisul Mării Negre. 

Înotă Dudu cât înotă, dar oboseala și foamea îl ajunseseră. Așadar, a poposit la 
Ostrov și a început să caute mâncare. Nu era nicio urmă de crustacee sau de 
viermi pe care să îi mănânce, dar asta nu l-a oprit din căutare. Pe când se a�a 
la un pas să se dea bătut, fără nicio speranță în su�et, a zărit în depărtare un 
vierme în mijlocul �uviului și a început să înoate spre el cât de repede putea. 
Într-un �nal a ajuns, și-a tras su�etul și, la cât de foame îi era, l-a înfulecat 
dintr-odată. 
Dar o problemă l-a izbit imediat, se simțea tras în sus. Oh nu! Era o momeală! 
Dudu a început să tragă în jos cât de tare a putut, dar nu avea su�cientă forță. 
Dintr-o dată a simțit cum este prins de codiță și tras în jos de două gurițe. Oare 
cine era? O � fost salvarea sa? Trăgând ambii pești cu toată puterea în jos, 
într-un �nal au reușit, iar Dudu a fost eliberat. Am fost pe aproape! Ce noroc 
am avut! s-au gândit micii peștișori.
- Vino cu noi! Îți vom arăta un loc sigur! 
Cei trei s-au ascuns după două pietre mari. Încercând să-și tragă su�etul, Dudu 
a spus:

PARTEA I
A fost odată ca niciodată un mic nisetru pe nume Dudu care încerca pentru 
prima dată să deschidă ochii. Acesta era deranjat de razelele de lumină care se 
re�ectau în apă, iar uitându-se în jur a observat uimit alți 100 de peștișori care 
arătau exact ca el. 
Dudu avea o înfățișare uimitoare: corpul alungit și îndesat, fusiform, neted, de 
o culoare plumburie, însă neprotejat de haina argintie din solzi pe care o au 
toți peștii. El purta o armură formată din cinci șiruri de plăci osoase, decorate 
cu șiruri de mici plăcuțe stelate. 
- Cine sunteți voi? Unde mă a�u? a întrebat el în timp ce toate privirile erau 
ațintite asupra lui.  
- Frații tăi! Suntem în Dunăre, aproape de Corabia. Vino cu noi să îți arătăm 
minunatele ape ale Dunării!
Tot înotând împreună cu frații lui, la un moment dat s-a îndepărtat de grup, 
deoarece auzea în stânga și în dreapta tot felul de povești groaznice. Se pare 
că, din păcate, oamenii nu se gândeau la fericirea sturionilor și la viețile lor. 
Micul peștișor stătea pe gânduri �indcă voia să vadă dacă lumea de deasupra 
apelor era mai frumoasă și mai largă decât ce văzuse el până acum, chiar dacă 
îi răsunau în cap vocile impunătoare ale sturionilor pe care abia îi cunoscuse și 
îl sfătuiau să nu se lase pradă vicleșugurilor oamenilor. Acesta se simțea foarte 
singur deoarece nu își cunoscuse niciodată părinții și voia că aceștia să îi � fost 
alătur. Așa că, într-o zi în care soarele strălucea pe cer mai tare decât de obicei, 
gândul că ar putea descoperi întreaga lume și poate chiar își va putea căuta și 



-Mă bucur să aud asta, haideți să ne grăbim, nu îmi plac aceste zone aglomerate. 

La Isaccea, un pelican durduliu, înfometat, cu un cioc impunător, a zărit sturi-
onii și a început să le dea târcoale. Cu gândul să-i înfulece, acesta i-a agățat pe 
toți trei. Dudu, Rose și Bil au început să se zbată, iar pelicanul s-a speriat și i-a 
scapăt în timpul zborului. Cei trei sturioni s-au văzut imediat înapoi în apă, 
bucuroși că au scăpat teferi din această îngrozitoare aventură. 
- Nu mai avem mult până vom ajunge acasă! Aici însă trebuie să alegem brațul 
Dunării pe care îl vom urma: Brațul Chilia, Sulina sau Sf. Gheorghe.  
După ce s-au sfătuit și au fost toți trei de acord, ei au ales să meargă pe Brațul 

vapoarelor și bărcilor care circulă pe acolo, deoarece sunetul acestora îi poate 
speria, făcându-i să se îndepărteze de grup. 
Zilele au trecut și sturionii noștri au reușit să ajungă în inima Deltei Dunării, 

- Noi suntem Dudu, Bil și Rose și căutăm un loc mai bun unde să locuim, fără 
gunoaie și alte mizerii lăsate de om, dar vrem în același timp să ne întâlnim și 
familiile. 

rămâne cu noi cât aveți nevoie.  
Sturionii noștri au stat câteva zile în frumoasa Deltă a Dunării, dar nefericirea 
lor creștea de pe o zi pe alta. Toți trei simțeau că trebuie să își găsească familia, 
oricât de minunată era Delta. 
Așa că, în cele din urmă, cei trei și-au luat la revedere și i-au mulțumit Scrumb
iei pentru bunăvoință:  
- Sperăm să te revedem cu bine, dragă Scrumbie! Noi vom pleca spre Marea 
Neagră!  
- De fapt, m-am hotărât să vin cu voi.  
Cei 3 sturioni au fost foarte încântați de veste, cuprinzând-o pe Scrumbie 
într-o mare îmbrățișare.

Cei patru și-au continuat așadar drumul împreună, până la Marea Neagră. 
Când au ajuns la destinație, Dudu, Bil și Rose au observat imediat că aceasta 
are o altă culoare față de Dunăre. Au început să se agite, deoarece nici unul 

 - Mulțumesc că m-ați ajutat! Probabil că acum m-aș a�a într-o plasă plină cu 
pești dacă nu erați voi! Cum vă cheamă?
- Suntem verișorii tăi, Bil și Rose, Morunul și Păstruga. 
Rose era un peștișor diferit, dar foarte frumos. Era puțin mai lung decât Dudu 
și mai lung decât tine, probabil. Avea un bot foarte ciudat, foarte lung și 
îngust, dar o privire plină de bunătate și compasiune. Iar Bil… era un uriaș 
gri-albastru, cu o gură mare în formă de semilună din care ieșeau niște mustăți 
turtite și franjurate. Cu toate aceste trăsături uimitoare, Bil părea la fel de 
blând ca și Rose. 
- Morun? Wow! Am auzit că sturionii ca tine pot ajunge la dimensiuni impre-
sionante, dar nu puteam crede! Iar Rose… ești atât de frumoasă și de 
elegantă! 
- Adevărul este că nu prea mai ajungem la dimensiunile legendare, spuse Bil. 
Suntem din ce în ce mai puțini, iar dacă oamenii continuă să pescuiască 
sturioni, chiar că vom dispărea cu toții! Deși îi înțeleg, carnea și icrele noastre 
au ajutat foarte mult economia României. Măcar știm că suntem buni la gust! 
continuă Bil râzând. 
- Voiam să plecăm în călătorie, spuse și Rose, dar te-am văzut în primejdie și 
am vrut să te ajutăm, nu este bine să �i singur în aceste ape. 
- Călătorie? Super! Și eu mergeam spre Marea Neagră, parcă așa se numea!? 
-Da, mergem către Marea Neagră. Vrem să ne cunoaștem părinții și bunicii, dar 
drumul o să �e plin de obstacole! 

-O să �e greu? Pe unde o să înotăm? 
-Până la Călărași avem cale dreaptă dar vreme primejdioasă, iar după aceea 
Dunărea se împarte în două și va trebui să �m ghidați spre cel mai bun și scurt 
braț. 
Nedumerit dar curios din cale afară să descopere lumea, Dudu a plecat împre-
ună cu verișorii săi mai mari în călătoria vieții lui. Rose l-a luat de înotătoare și 
l-a dus la suprafața apei, spunând:
-Privește! 
Dudu a rămas fascinat de peisaj: terase înalte, acoperite de verdeață, înconju-
rau apele Dunării. Case unele mai frumoase decât altele, mașini și bărcuțe 
colorate.
După câteva minute de admirat, a fost coborât înapoi în adâncuri. 
-Mie îmi este foame! Bănuiesc că și vouă! Haideți să vă arăt un loc perfect 
pentru noi, spuse Bil.  
Și plecară împreună cu toată încrederea înainte, știut �ind faptul că morunii 
sunt singurii prădători autentici dintre sturionii de Dunăre. Au înotat fericiți 
spre locul descris de Bil ca �ind plin cu viermi și crustacee. Din ziua aceea, 
Dudu, Rose și Bil au devenit cei mai buni prieteni. 

Ajunși pe lângă Călărași, au văzut că Dunărea se desparte în două, și au 
început să se întrebe ce braț ar trebui să aleagă. Prin apropiere se a�a Somnul, 
care auzind discuția lor, s-a hotărât să se apropie:  
- V-ați rătăcit, tineri peștișori?  
- Da, dar tu cine ești? 
- Sunt cel care v-ar putea îndruma pe cărarea cea mai scurtă spre mare. Mă 
numesc Somnul și cutreier apele Dunării de zeci de ani! Spuse cu mândrie 
înțeleptul pește. 
- Wow! Dorești să ne însoțești? 
- Din păcate, nu pot, dar vă pot oferi o hartă. Vă voi ruga însă ceva în schimb: 
să mă ajutați să-mi eliberez prietena care este blocată într-o plasă de plastic 
pe malul Dunării. Sărmana stă așa de ore întregi, iar eu nu o pot ajuta singur! 
- Stai fără griji! Îți vom ajuta prietena cât mai curând!

Plecară îngrijorați în căutarea prietenei Somnului. Când au ajuns și au ieșit la 
suprafața apei, au zărit-o plutind fără nicio speranță. Înotând spre ea, au 
observat că situația era destul de gravă. Tot corpul îi era înfășurat în plastic, 
�ind plin de răni. 

Dudu, Rose și Bil se gândeau cum să o elibereze cât mai repede. Aceștia s-au 
împărțit. Bil și Dudu s-au dus să caute ceva ascuțit pentru a tăia plasticul, iar 
Rose a rămas lângă ea, încurajând-o cu vorbe bune și spunându-I că mai are 
puțin de îndurat. 
- Totul o să �e bine! Prietenii mei vor ajunge imediat!  
Dudu și Bil au observat pe mal câteva cioburi ascuțite de sticlă. Cât de poluată 
poate � Dunărea?! se mirau sturionii noștri. Cei doi și-au dat seama că nu vor 
putea ajunge la cioburi. Oh nu! Ce o să facem acum? se întrebau în timp ce un 
rac se apropia de ei. Acesta, văzându-i aproape de mal, și-a dat seama că au 
nevoie de ajutor și și-a oferit cleștii pentru a tăia plasticul și a-l înlătura din 
jurul ghinionistei lor prietene.  
-Vă mulțumesc că m-ați salvat de răul provocat de oameni, curajoși peștișori! 
spuse prietena Somnului.
Cei patru au pornit spre Somn. Acesta s-a bucurat atât de tare să-și vadă 
prietena salvată încât a cuprins-o cu micile lui înotătoare într-o mare 
îmbrățișare și le-a mulțumit din tot su�etul sturionilor. Primind harta, Dudu, 
Rose șI Bil au plecat la drum plini de optimism. 
Însă după ce au înotat foarte puțin, cei trei au ajuns într-un port foarte mare. 
- Vai, ce gălăgie este aici! spuse Dudu. 
- Are dreptate, ce sunt toate aceste sunete oribile? întrebă și Bil. 
- Aceste zgomote sunt provocate de motoarele bărcilor și vapoarelor. Suntem 
în port, Portul Călărași, dacă am citit bine pe indicator. Aici este locul în care 
oamenii își lasă bărcile cu care pleacă la pescuit, dar și vapoarele cu care se 
plimbă, le explică Rose.  
- Oameni? întrebă Bil îngrijorat.
- Mi-e foame! zise dintr-odată Dudu, obosit de atâta drum. Mai avem mult 
până când vom găsi mâncare?  
- Dudu, ne-ai întrebat de muuult prea multe ori de mâncare! Serios, zboară-ți 
gândul și concentrează-te la drum! spuse Bil. 
- Hei, nu �i răutăcios cu el! spuse Rose, luându-i apărarea. Nu mai avem mult, 
trebuie să ajungem la Insula Mare a Brăilei. Acolo sigur vom găsi mâncare. 

Au mers ei cât au mers și, la un moment dat, Dudu exclamă fericit: 
- Mâncare, văd muuultă mâncare!! Toți se opresc brusc și se uită la Dudu. 
Acesta chiar găsise mâncare: un grup de crustacee micuțe și câteva moluște.
- Bravo Dudu, noroc că ai văzut mâncarea, altfel am � trecut pe lângă ea! îl 
felicită Rose. 
După ce au mâncat cu mare poftă, cei trei sturioni au pornit mai departe. 

din ei nu știa de ce culorile lor diferă. Scrumbia a venit lângă ei și le-a spune să 
nu le �e frică, deoarece această diferență a nuanțelor este datorată nivelului 
de saturație diferit. Aceștia au înaintat cu foarte mare grijă, până când au 
observat linia la care începea Marea Neagră. Dudu și-a făcut curaj și a înaintat 
în noul mediu. Toți se uitau atent la el. Când a ajuns în Mare, sturionul nostru 
s-a întors spre verișorii lui și le-a spus zâmbind: 
- Veniți, aici apa este minunată, este mult mai curată și este foarte sărată față 
de cea din Dunăre. 
Toți au trecut ușor „bariera” ce despărțea Dunărea de Marea Neagră, iar Dudu a 
exclamat fericit: 
- Am reușit, nu pot să cred că am reușit!  
În timp ce îi îmbrățișa strâns pe verișorii săi, auzi: 
- Priviți, acolo este familia noastră! 
Și așa, grupul nostru de sturioni a ajuns acasă, acolo unde le era locul. 

Ceva însă nu era în regulă. Pe Dudu l-au întâmpinat doar bunicii lui. 
- Dar părinții mei unde sunt? a întrebat nedumerit. 
- Ei, dragul nostru, îți vom spune când mai crești! 
- Totuși, mă bucur așa mult să vă văd! Abia aștept să vin cu voi acasă! Doar 
așteptați un moment, vă rog. 
Dudu se duse în fața prietenilor săi, luându-l strâns în brațe pe Scrumbie și 
mulțumindu-i pentru tot ce a făcut, iar lui Bil și lui Rose le-a promis că vor ține 
legătura și că se vor revedea… poate chiar într-o altă aventură!  
 
 
     

După alte câteva zile bune de înotat, aceștia au ajuns în portul din Galați. 
- Presupun că iar am ajuns într-un port, spuse Dudu. Nu îmi era dor de aceste 
sunete îngrozitoare. 
- Ai dreptate. Am ajuns în Portul Galați. Acesta este mai mare decât cel din 
Călărași. Următorul port mare va � cel de la Tulcea. De acolo nu vor mai � 
sunete deranjante.  
-Mă bucur să aud asta, haideți să ne grăbim, nu îmi plac aceste zone aglomerate. 

La Isaccea, un pelican durduliu, înfometat, cu un cioc impunător, a zărit sturi-
onii și a început să le dea târcoale. Cu gândul să-i înfulece, acesta i-a agățat pe 
toți trei. Dudu, Rose și Bil au început să se zbată, iar pelicanul s-a speriat și i-a 
scapăt în timpul zborului. Cei trei sturioni s-au văzut imediat înapoi în apă, 
bucuroși că au scăpat teferi din această îngrozitoare aventură. 
- Nu mai avem mult până vom ajunge acasă! Aici însă trebuie să alegem brațul 
Dunării pe care îl vom urma: Brațul Chilia, Sulina sau Sf. Gheorghe.  
După ce s-au sfătuit și au fost toți trei de acord, ei au ales să meargă pe Brațul 
Chilia. Pe drum, Bil le spunea celorlalți să �e atenți la motoarele puternice ale 
vapoarelor și bărcilor care circulă pe acolo, deoarece sunetul acestora îi poate 
speria, făcându-i să se îndepărteze de grup. 
Zilele au trecut și sturionii noștri au reușit să ajungă în inima Deltei Dunării, 

unde au fost întâmpinați de numeroase grupuri de specii de pești 
nemaivăzute și nemaiauzite de ei. Un pește foarte mic, cu privirea curioasă, s-a 
apropiat de cei trei și i-a întrebat cine sunt și dacă s-au pierdut. Acel pește era 
chiar Scrumbia. 
- Noi suntem Dudu, Bil și Rose și căutăm un loc mai bun unde să locuim, fără 
gunoaie și alte mizerii lăsate de om, dar vrem în același timp să ne întâlnim și 
familiile. 
- Din păcate, familiile voastre nu se a�ă aici, ci în Marea Neagră, dar puteți 
rămâne cu noi cât aveți nevoie.  
Sturionii noștri au stat câteva zile în frumoasa Deltă a Dunării, dar nefericirea 
lor creștea de pe o zi pe alta. Toți trei simțeau că trebuie să își găsească familia, 
oricât de minunată era Delta. 
Așa că, în cele din urmă, cei trei și-au luat la revedere și i-au mulțumit Scrumb-
iei pentru bunăvoință:  
- Sperăm să te revedem cu bine, dragă Scrumbie! Noi vom pleca spre Marea 
Neagră!  
- De fapt, m-am hotărât să vin cu voi.  
Cei 3 sturioni au fost foarte încântați de veste, cuprinzând-o pe Scrumbie 
într-o mare îmbrățișare.

Cei patru și-au continuat așadar drumul împreună, până la Marea Neagră. 
Când au ajuns la destinație, Dudu, Bil și Rose au observat imediat că aceasta 
are o altă culoare față de Dunăre. Au început să se agite, deoarece nici unul 

familia îl învăluia cu o mare putere. Astfel că Dudu a plecat curios spre bărbat-
ul care venea mereu pe malul Dunării și întindea niște plase uriașe, cum nu 
mai văzuse. Era și speriat, dar și entuziasmat de ceea ce urma să se întâmple. 
În plasa în care a fost prins a întâlnit mai mulți frați de-ai lui. 
gândul că ar putea descoperi întreaga lume și poate chiar își va putea căuta și 
familia îl învăluia cu o mare putere. Astfel că Dudu a plecat curios spre bărbat-
ul care venea mereu pe malul Dunării și întindea niște plase uriașe, cum nu 
mai văzuse. Era și speriat, dar și entuziasmat de ceea ce urma să se întâmple. 
În plasa în care a fost prins a întâlnit mai mulți frați de-ai lui. 
Îi auzea vorbind despre cum vor merge la un restaurant apropiat. Un restau-
rant? Oare cum arată? Mi-aș face mulți prieteni acolo? se întreba Dudu nedu-
merit.
Ajuns acolo, a văzut zeci de mese pline cu oameni de jur împrejur. Era vrăjit, 
nu mai văzuse niciodată un om atât de aproape de el, dar sute? Voia să se 
apropie de oameni, dar nu putea ajunge la ei, se tot lovea de ceva…  
- Unde ne a�ăm? a întrebat nedumerit Dudu. 
Se pare că se a�au în acvariul restaurantului. Un pește mai mare decât el l-a 
atenționat că vor � gătiți dacă nu scapă cât mai repede de acolo.  
O fetiță, cu privirea înduioșată se apropie ușor de acvariul în care Dudu era 
pus cu ceilalți pești și a început să vorbească cu el:  
- Tu ce faci aici, micule peștișor? Cum te numești?
- Mă cheamă Dudu și vin din adâncurile Dunării. Sunt curios cum arată lumea 
voastră și îmi caut părinții pe care încă nu i-am cunoscut. Dar tu cine ești? 
- Eu sunt Miruna și sunt membră a clubului TADS. Noi suntem Tineri Activi 
pentru Dunăre și Sturioni, vrem să protejăm mediul înconjurător și să apărăm 
drepturile sturionilor. Dragul meu, ești prea frumos ca să stai în acvariul unui 
restaurant, iar familia ta sigur nu este deasupra apelor unde trăim noi, 
oamenii. Știu că sturionii înoată spre Marea Neagră, în căutarea libertății. 
- Marea Neagră? Ce este aceea? 
- Marea Neagră este un tărâm al apelor, unde toți peștii sunt fericiți și stau cu 
familiile și prietenii lor. 
- Ce aș vrea să ajung acolo! Ai idee cum aș putea să încep traseul? 
- Mi-aș dori să te pot ajuta cumva, dar tot ce pot să fac e să te scot din acvariu. 
Mă duc să vorbesc cu șeful restaurantului, pentru a te cumpăra. Trebuie să ne 
grăbim până ce nu te ia cineva în bucătărie! 
- Este perfect! Mulțumesc, scumpă fetiță! 
- Sper că ne vom revedea cândva. 
- Rămâi cu bine! 

Zis și făcut. Miruna a reușit să negocieze prețul sturionului astfel încât să îl 
poată cumpăra, convingându-l cu greu pe șeful restaurantului. A fugit cu 
punga cu apă în care era pus peștișorul până în apropierea Dunării, unde i-a 
dat drumul. Dudu a început să înoate cât de repede putea, �ind nerăbdător să 
ajungă în paradisul Mării Negre. 

Înotă Dudu cât înotă, dar oboseala și foamea îl ajunseseră. Așadar, a poposit la 
Ostrov și a început să caute mâncare. Nu era nicio urmă de crustacee sau de 
viermi pe care să îi mănânce, dar asta nu l-a oprit din căutare. Pe când se a�a 
la un pas să se dea bătut, fără nicio speranță în su�et, a zărit în depărtare un 
vierme în mijlocul �uviului și a început să înoate spre el cât de repede putea. 
Într-un �nal a ajuns, și-a tras su�etul și, la cât de foame îi era, l-a înfulecat 
dintr-odată. 
Dar o problemă l-a izbit imediat, se simțea tras în sus. Oh nu! Era o momeală! 
Dudu a început să tragă în jos cât de tare a putut, dar nu avea su�cientă forță. 
Dintr-o dată a simțit cum este prins de codiță și tras în jos de două gurițe. Oare 
cine era? O � fost salvarea sa? Trăgând ambii pești cu toată puterea în jos, 
într-un �nal au reușit, iar Dudu a fost eliberat. Am fost pe aproape! Ce noroc 
am avut! s-au gândit micii peștișori.
- Vino cu noi! Îți vom arăta un loc sigur! 
Cei trei s-au ascuns după două pietre mari. Încercând să-și tragă su�etul, Dudu 
a spus:

PARTEA I
A fost odată ca niciodată un mic nisetru pe nume Dudu care încerca pentru 
prima dată să deschidă ochii. Acesta era deranjat de razelele de lumină care se 
re�ectau în apă, iar uitându-se în jur a observat uimit alți 100 de peștișori care 
arătau exact ca el. 
Dudu avea o înfățișare uimitoare: corpul alungit și îndesat, fusiform, neted, de 
o culoare plumburie, însă neprotejat de haina argintie din solzi pe care o au 
toți peștii. El purta o armură formată din cinci șiruri de plăci osoase, decorate 
cu șiruri de mici plăcuțe stelate. 
- Cine sunteți voi? Unde mă a�u? a întrebat el în timp ce toate privirile erau 
ațintite asupra lui.  
- Frații tăi! Suntem în Dunăre, aproape de Corabia. Vino cu noi să îți arătăm 
minunatele ape ale Dunării!
Tot înotând împreună cu frații lui, la un moment dat s-a îndepărtat de grup, 
deoarece auzea în stânga și în dreapta tot felul de povești groaznice. Se pare 
că, din păcate, oamenii nu se gândeau la fericirea sturionilor și la viețile lor. 
Micul peștișor stătea pe gânduri �indcă voia să vadă dacă lumea de deasupra 
apelor era mai frumoasă și mai largă decât ce văzuse el până acum, chiar dacă 
îi răsunau în cap vocile impunătoare ale sturionilor pe care abia îi cunoscuse și 
îl sfătuiau să nu se lase pradă vicleșugurilor oamenilor. Acesta se simțea foarte 
singur deoarece nu își cunoscuse niciodată părinții și voia că aceștia să îi � fost 
alătur. Așa că, într-o zi în care soarele strălucea pe cer mai tare decât de obicei, 
gândul că ar putea descoperi întreaga lume și poate chiar își va putea căuta și 



în noul mediu. Toți se uitau atent la el. Când a ajuns în Mare, sturionul nostru 
s-a întors spre verișorii lui și le-a spus zâmbind: 
- Veniți, aici apa este minunată, este mult mai curată și este foarte sărată față 
de cea din Dunăre. 
Toți au trecut ușor „bariera” ce despărțea Dunărea de Marea Neagră, iar Dudu a 
exclamat fericit: 
- Am reușit, nu pot să cred că am reușit!  
În timp ce îi îmbrățișa strâns pe verișorii săi, auzi: 
- Priviți, acolo este familia noastră! 
Și așa, grupul nostru de sturioni a ajuns acasă, acolo unde le era locul. 

Ceva însă nu era în regulă. Pe Dudu l-au întâmpinat doar bunicii lui. 
- Dar părinții mei unde sunt? a întrebat nedumerit. 
- Ei, dragul nostru, îți vom spune când mai crești! 
- Totuși, mă bucur așa mult să vă văd! Abia aștept să vin cu voi acasă! Doar 
așteptați un moment, vă rog. 
Dudu se duse în fața prietenilor săi, luându-l strâns în brațe pe Scrumbie și 
mulțumindu-i pentru tot ce a făcut, iar lui Bil și lui Rose le-a promis că vor ține 
legătura și că se vor revedea… poate chiar într-o altă aventură!  
 
 
     

- Noi suntem Dudu, Bil și Rose și căutăm un loc mai bun unde să locuim, fără 
gunoaie și alte mizerii lăsate de om, dar vrem în același timp să ne întâlnim și 

Sturionii noștri au stat câteva zile în frumoasa Deltă a Dunării, dar nefericirea 
lor creștea de pe o zi pe alta. Toți trei simțeau că trebuie să își găsească familia, 

Așa că, în cele din urmă, cei trei și-au luat la revedere și i-au mulțumit Scrumb-

- Sperăm să te revedem cu bine, dragă Scrumbie! Noi vom pleca spre Marea 

Cei 3 sturioni au fost foarte încântați de veste, cuprinzând-o pe Scrumbie 

Cei patru și-au continuat așadar drumul împreună, până la Marea Neagră. 
Când au ajuns la destinație, Dudu, Bil și Rose au observat imediat că aceasta 
are o altă culoare față de Dunăre. Au început să se agite, deoarece nici unul 

 - Mulțumesc că m-ați ajutat! Probabil că acum m-aș a�a într-o plasă plină cu 
pești dacă nu erați voi! Cum vă cheamă?
- Suntem verișorii tăi, Bil și Rose, Morunul și Păstruga. 
Rose era un peștișor diferit, dar foarte frumos. Era puțin mai lung decât Dudu 
și mai lung decât tine, probabil. Avea un bot foarte ciudat, foarte lung și 
îngust, dar o privire plină de bunătate și compasiune. Iar Bil… era un uriaș 
gri-albastru, cu o gură mare în formă de semilună din care ieșeau niște mustăți 
turtite și franjurate. Cu toate aceste trăsături uimitoare, Bil părea la fel de 
blând ca și Rose. 
- Morun? Wow! Am auzit că sturionii ca tine pot ajunge la dimensiuni impre-
sionante, dar nu puteam crede! Iar Rose… ești atât de frumoasă și de 
elegantă! 
- Adevărul este că nu prea mai ajungem la dimensiunile legendare, spuse Bil. 
Suntem din ce în ce mai puțini, iar dacă oamenii continuă să pescuiască 
sturioni, chiar că vom dispărea cu toții! Deși îi înțeleg, carnea și icrele noastre 
au ajutat foarte mult economia României. Măcar știm că suntem buni la gust! 
continuă Bil râzând. 
- Voiam să plecăm în călătorie, spuse și Rose, dar te-am văzut în primejdie și 
am vrut să te ajutăm, nu este bine să �i singur în aceste ape. 
- Călătorie? Super! Și eu mergeam spre Marea Neagră, parcă așa se numea!? 
-Da, mergem către Marea Neagră. Vrem să ne cunoaștem părinții și bunicii, dar 
drumul o să �e plin de obstacole! 

-O să �e greu? Pe unde o să înotăm? 
-Până la Călărași avem cale dreaptă dar vreme primejdioasă, iar după aceea 
Dunărea se împarte în două și va trebui să �m ghidați spre cel mai bun și scurt 
braț. 
Nedumerit dar curios din cale afară să descopere lumea, Dudu a plecat împre-
ună cu verișorii săi mai mari în călătoria vieții lui. Rose l-a luat de înotătoare și 
l-a dus la suprafața apei, spunând:
-Privește! 
Dudu a rămas fascinat de peisaj: terase înalte, acoperite de verdeață, înconju-
rau apele Dunării. Case unele mai frumoase decât altele, mașini și bărcuțe 
colorate.
După câteva minute de admirat, a fost coborât înapoi în adâncuri. 
-Mie îmi este foame! Bănuiesc că și vouă! Haideți să vă arăt un loc perfect 
pentru noi, spuse Bil.  
Și plecară împreună cu toată încrederea înainte, știut �ind faptul că morunii 
sunt singurii prădători autentici dintre sturionii de Dunăre. Au înotat fericiți 
spre locul descris de Bil ca �ind plin cu viermi și crustacee. Din ziua aceea, 
Dudu, Rose și Bil au devenit cei mai buni prieteni. 

Ajunși pe lângă Călărași, au văzut că Dunărea se desparte în două, și au 
început să se întrebe ce braț ar trebui să aleagă. Prin apropiere se a�a Somnul, 
care auzind discuția lor, s-a hotărât să se apropie:  
- V-ați rătăcit, tineri peștișori?  
- Da, dar tu cine ești? 
- Sunt cel care v-ar putea îndruma pe cărarea cea mai scurtă spre mare. Mă 
numesc Somnul și cutreier apele Dunării de zeci de ani! Spuse cu mândrie 
înțeleptul pește. 
- Wow! Dorești să ne însoțești? 
- Din păcate, nu pot, dar vă pot oferi o hartă. Vă voi ruga însă ceva în schimb: 
să mă ajutați să-mi eliberez prietena care este blocată într-o plasă de plastic 
pe malul Dunării. Sărmana stă așa de ore întregi, iar eu nu o pot ajuta singur! 
- Stai fără griji! Îți vom ajuta prietena cât mai curând!

Plecară îngrijorați în căutarea prietenei Somnului. Când au ajuns și au ieșit la 
suprafața apei, au zărit-o plutind fără nicio speranță. Înotând spre ea, au 
observat că situația era destul de gravă. Tot corpul îi era înfășurat în plastic, 
�ind plin de răni. 

Dudu, Rose și Bil se gândeau cum să o elibereze cât mai repede. Aceștia s-au 
împărțit. Bil și Dudu s-au dus să caute ceva ascuțit pentru a tăia plasticul, iar 
Rose a rămas lângă ea, încurajând-o cu vorbe bune și spunându-I că mai are 
puțin de îndurat. 
- Totul o să �e bine! Prietenii mei vor ajunge imediat!  
Dudu și Bil au observat pe mal câteva cioburi ascuțite de sticlă. Cât de poluată 
poate � Dunărea?! se mirau sturionii noștri. Cei doi și-au dat seama că nu vor 
putea ajunge la cioburi. Oh nu! Ce o să facem acum? se întrebau în timp ce un 
rac se apropia de ei. Acesta, văzându-i aproape de mal, și-a dat seama că au 
nevoie de ajutor și și-a oferit cleștii pentru a tăia plasticul și a-l înlătura din 
jurul ghinionistei lor prietene.  
-Vă mulțumesc că m-ați salvat de răul provocat de oameni, curajoși peștișori! 
spuse prietena Somnului.
Cei patru au pornit spre Somn. Acesta s-a bucurat atât de tare să-și vadă 
prietena salvată încât a cuprins-o cu micile lui înotătoare într-o mare 
îmbrățișare și le-a mulțumit din tot su�etul sturionilor. Primind harta, Dudu, 
Rose șI Bil au plecat la drum plini de optimism. 
Însă după ce au înotat foarte puțin, cei trei au ajuns într-un port foarte mare. 
- Vai, ce gălăgie este aici! spuse Dudu. 
- Are dreptate, ce sunt toate aceste sunete oribile? întrebă și Bil. 
- Aceste zgomote sunt provocate de motoarele bărcilor și vapoarelor. Suntem 
în port, Portul Călărași, dacă am citit bine pe indicator. Aici este locul în care 
oamenii își lasă bărcile cu care pleacă la pescuit, dar și vapoarele cu care se 
plimbă, le explică Rose.  
- Oameni? întrebă Bil îngrijorat.
- Mi-e foame! zise dintr-odată Dudu, obosit de atâta drum. Mai avem mult 
până când vom găsi mâncare?  
- Dudu, ne-ai întrebat de muuult prea multe ori de mâncare! Serios, zboară-ți 
gândul și concentrează-te la drum! spuse Bil. 
- Hei, nu �i răutăcios cu el! spuse Rose, luându-i apărarea. Nu mai avem mult, 
trebuie să ajungem la Insula Mare a Brăilei. Acolo sigur vom găsi mâncare. 

Au mers ei cât au mers și, la un moment dat, Dudu exclamă fericit: 
- Mâncare, văd muuultă mâncare!! Toți se opresc brusc și se uită la Dudu. 
Acesta chiar găsise mâncare: un grup de crustacee micuțe și câteva moluște.
- Bravo Dudu, noroc că ai văzut mâncarea, altfel am � trecut pe lângă ea! îl 
felicită Rose. 
După ce au mâncat cu mare poftă, cei trei sturioni au pornit mai departe. 

din ei nu știa de ce culorile lor diferă. Scrumbia a venit lângă ei și le-a spune să 
nu le �e frică, deoarece această diferență a nuanțelor este datorată nivelului 
de saturație diferit. Aceștia au înaintat cu foarte mare grijă, până când au 
observat linia la care începea Marea Neagră. Dudu și-a făcut curaj și a înaintat 
în noul mediu. Toți se uitau atent la el. Când a ajuns în Mare, sturionul nostru 
s-a întors spre verișorii lui și le-a spus zâmbind: 
- Veniți, aici apa este minunată, este mult mai curată și este foarte sărată față 
de cea din Dunăre. 
Toți au trecut ușor „bariera” ce despărțea Dunărea de Marea Neagră, iar Dudu a 
exclamat fericit: 
- Am reușit, nu pot să cred că am reușit!  
În timp ce îi îmbrățișa strâns pe verișorii săi, auzi: 
- Priviți, acolo este familia noastră! 
Și așa, grupul nostru de sturioni a ajuns acasă, acolo unde le era locul. 

Ceva însă nu era în regulă. Pe Dudu l-au întâmpinat doar bunicii lui. 
- Dar părinții mei unde sunt? a întrebat nedumerit. 
- Ei, dragul nostru, îți vom spune când mai crești! 
- Totuși, mă bucur așa mult să vă văd! Abia aștept să vin cu voi acasă! Doar 
așteptați un moment, vă rog. 
Dudu se duse în fața prietenilor săi, luându-l strâns în brațe pe Scrumbie și 
mulțumindu-i pentru tot ce a făcut, iar lui Bil și lui Rose le-a promis că vor ține 
legătura și că se vor revedea… poate chiar într-o altă aventură!  
 
 
     

PARTEA II
Săptămânile treceau, iar lui Dudu îi plăcea să înoate printre algele verzi și roșii 
din Marea Neagră, să privească pisicile și căluții de mare, dar cel mai mult îi 
plăcea să se ia la întrecere cu alți sturioni. Fundul mării i se părea o adevărată 
comoară subacvatică în care înotau o puzderie de peștișori numai buni de 
mâncat, dar cel mai mult îi plăceau moluștele și crustaceele pentru că erau 
mai ușor de prins. Dudu locuia împreună cu bunicii lui. 
Într-o zi, acesta observă două doamne care discutau despre călătoria di�cilă în 
care urmau să plece. 
- Bună ziua doamnelor! Am auzit că plecați într-o călătorie. Pot veni și eu? 
- Călătoria noastră este foarte lungă și grea. Mergem tocmai la Porțile de Fier. 
Ne pare rău dar nu te putem lua cu noi!  
- De ce? Sunt un pește voinic și descurcăreț. Puteți avea încredere în mine. 
- Ești prea tânăr, micuțule sturion. Trebuie să ajungi la maturitate pentu a � 
pregătit pentru acest pas important. Poate peste un an sau doi, până atunci 
mai ai de așteptat.  
- Am înțeles, aveți departe, chiar este un pas important. Vă urez drum bun! 
spuse Dudu trist, în timp ce se îndepărtă ușor.  
- La revedere, micuțule sturion! spuseră doamnele în timp ce îl priveau cum se 
întoarce cuminte acasă.

Timpul se scurgea repede pentru Dudu. Anii treceau, iar el creștea din ce în ce 
mai mult, transformându-se într-un adult chipeș și puternic. Algele prin care 
obișnuia să înoate acum i se păreau plictisitoare, pisicile de mare nu îl mai 
atrăgeau. Simțindu-se deja adult, se duse la bunicul său și-l întrebă lucrul 
care-l frământa cel mai tare: 
- Unde sunt părinții mei? 
- Cum să-ți spun? După ce te-ai născut, părinții tăi au plecat înapoi spre Marea 
Neagră. La un moment dat, �ind lihniți de foame, au căutat de mâncare prin 
nava Mogoșoaia, când, deodată, singura lor cale de întoarcere, un geam mic, 
gros și rotund, s-a trântit și nu se mai putea deschide. Măcar au rămas blocați 
într-o cameră plină cu moluște și crustacee și au ce mânca până în ziua de 
astăzi. Îi vizitez din când în când, dar din păcate nu pot deschide geamul de 
unul singur, iar ultima dată când am fost acolo mai aveau foarte puține 
rezerve.
Fără a-l lăsa să-și termine povestea, Dudu își spuse că trebuie să își elibereze 
părinții. Într-o zi, se trezi de dimineață și înotă până aproape de suprafața 
mării. Soarele strălucea puternic, făcând ca apa să aibă o culoare albastru 
deschis. 

I-a căutat pe Rose și pe Bil, le-a prezentat planul și au plecat împreună la 
drum, ca în vremurile bune. Au înotat ceva vreme, până când au simțit cum 

Zilele treceau repede, iar cei doi deveneau tot mai triști că în cele din urmă își 
vor părăsi copiii. A venit ziua în care urma ca peștișorii să iasă din icre. Entuzi-
asmați, Dudu și Lily au mers acolo cu su�etul la gură, privind cum se nasc 
peștișorii lor. 
Cei doi sturioni s-au bucurat de miracolul pe care l-au trăit și au plecat fericiți 
spre casă, cu gândul că își vor reîntâlni copiii atunci când aceștia vor � 
pregătiți, la rândul lor, să plece în marea călătorie spre Marea Neagră.  
În tot acest timp, a fost mare bucurie și petrecere în toate Tărâmurile apelor, 
deoarece sturionii noștri au dat de știre că în sfârșit familia lor s-a reîntregit. 
Vestea a ajuns și la Miruna, fetița care l-a ajutat pe Dudu în restaurant, astfel că 
s-a ținut o mare petrecere și pe tărâmul de deasupra apelor. 

SFÂRȘIT
 
 

După alte câteva zile bune de înotat, aceștia au ajuns în portul din Galați. 
- Presupun că iar am ajuns într-un port, spuse Dudu. Nu îmi era dor de aceste 
sunete îngrozitoare. 
- Ai dreptate. Am ajuns în Portul Galați. Acesta este mai mare decât cel din 
Călărași. Următorul port mare va � cel de la Tulcea. De acolo nu vor mai � 
sunete deranjante.  
-Mă bucur să aud asta, haideți să ne grăbim, nu îmi plac aceste zone aglomerate. 

La Isaccea, un pelican durduliu, înfometat, cu un cioc impunător, a zărit sturi-
onii și a început să le dea târcoale. Cu gândul să-i înfulece, acesta i-a agățat pe 
toți trei. Dudu, Rose și Bil au început să se zbată, iar pelicanul s-a speriat și i-a 
scapăt în timpul zborului. Cei trei sturioni s-au văzut imediat înapoi în apă, 
bucuroși că au scăpat teferi din această îngrozitoare aventură. 
- Nu mai avem mult până vom ajunge acasă! Aici însă trebuie să alegem brațul 
Dunării pe care îl vom urma: Brațul Chilia, Sulina sau Sf. Gheorghe.  
După ce s-au sfătuit și au fost toți trei de acord, ei au ales să meargă pe Brațul 
Chilia. Pe drum, Bil le spunea celorlalți să �e atenți la motoarele puternice ale 
vapoarelor și bărcilor care circulă pe acolo, deoarece sunetul acestora îi poate 
speria, făcându-i să se îndepărteze de grup. 
Zilele au trecut și sturionii noștri au reușit să ajungă în inima Deltei Dunării, 

unde au fost întâmpinați de numeroase grupuri de specii de pești 
nemaivăzute și nemaiauzite de ei. Un pește foarte mic, cu privirea curioasă, s-a 
apropiat de cei trei și i-a întrebat cine sunt și dacă s-au pierdut. Acel pește era 
chiar Scrumbia. 
- Noi suntem Dudu, Bil și Rose și căutăm un loc mai bun unde să locuim, fără 
gunoaie și alte mizerii lăsate de om, dar vrem în același timp să ne întâlnim și 
familiile. 
- Din păcate, familiile voastre nu se a�ă aici, ci în Marea Neagră, dar puteți 
rămâne cu noi cât aveți nevoie.  
Sturionii noștri au stat câteva zile în frumoasa Deltă a Dunării, dar nefericirea 
lor creștea de pe o zi pe alta. Toți trei simțeau că trebuie să își găsească familia, 
oricât de minunată era Delta. 
Așa că, în cele din urmă, cei trei și-au luat la revedere și i-au mulțumit Scrumb-
iei pentru bunăvoință:  
- Sperăm să te revedem cu bine, dragă Scrumbie! Noi vom pleca spre Marea 
Neagră!  
- De fapt, m-am hotărât să vin cu voi.  
Cei 3 sturioni au fost foarte încântați de veste, cuprinzând-o pe Scrumbie 
într-o mare îmbrățișare.

Cei patru și-au continuat așadar drumul împreună, până la Marea Neagră. 
Când au ajuns la destinație, Dudu, Bil și Rose au observat imediat că aceasta 
are o altă culoare față de Dunăre. Au început să se agite, deoarece nici unul 

apa devine mai dulce și mai tulbure, de culoare verzuie, semn că se apropiau 
de gura �uviului. Imediat ce au trecut de un curent puternic, aceștia au plecat 
entuziasmați mai departe.
Aici, în apropiere de vărsarea Dunării în Marea Neagră, doi pescari stăteau 
într-o barcă, sperând că astăzi vor prinde mai mulți pești. Sturionii noștri, prea 
entuziasmați de începerea noii aventuri, s-au lăsat prinși în plasa celor doi 
pescari mari și �oroși și au ajuns în barca acestora. La un moment dat, Dudu a 
rămas fără respirație și s-a zbătut atât de tare încât unul dintre pescari s-a 
speriat și a alunecat, întorcând barca cu susul în jos. Cei trei sturioni au scăpat 
nevătămați, iar Dudu și-a continuat drumul în căutarea părinților alături de 
Rose si Bil.
În cele din urmă, cei trei sturioni ajung aproape de epava Mogoșoaia, unde 
a�au domnul și doamna nisetru. Ajunși la destinație, au început să caute 
camera în care aceștia erau închiși, strigându-i. După un timp, au auzit un 
răspuns dintr-un colț îndepărtat și au înotat rapid înspre acesta. 
- Sunteți bine? Am venit să vă eliberăm, credem că împreună putem deschide 
geamul. 
- De când așteptăm ca un grup mai mare să vină să ne salveze. Dragul meu 
tată nu putea de unul singur, dar vă cunosc?  
- Sunt eu, tata!... Dudu! Sunt împreună cu verișorii mei Morunul și Păstruga. 
Îndepărtați-vă de geam ca să îl putem împinge.
- Nu-mi vine să cred că ne revedem după atâția ani! Abia aștept să te văd, �ule! 
Cei trei sturioni au început să împingă simultan în geamul cel rotund și gros. 
- 3…2…1…și!! a strigat Dudu cu toată puterea. Bil și Rose au împins deodată, 
iar geamul s-a deschis, trântindu-se zgomotos de perete. Verișorii au năvălit în 
cameră, și-au tras su�etul și i-au cuprins pe domnul și pe doamna nisetru 
într-o mare și călduroasă îmbrățișare. 
- Wow! Ce mare te-ai făcut! s-au mirat amândoi părinții, privindu-l pe Dudu. 
- Mi-ați lipsit, mama…! spuse Dudu uitându-se la mama sa, …tata!, întorcân-
du-și privirea spre celălalt părinte. 
- Și tu nouă, dragul nostru! Haideți să plecăm mai repede de aici!
Dudu le-a povestit părinților toate aventurile pe care le-a avut împreună cu cei 
mai buni prieteni ai săi.  
Apoi și-au continuat drumul spre Porțile de Fier, deoarece cu toții aveau o 
misiune clară: să își depună icrele. A urmat un drum lung și anevoios, dar de 
această data nu au mai întâmpinat nicio primejdie. 
Ajuns la Porțile de Fier, Dudu s-a îndepărtat de grup, lăsându-și părinții și 
verișorii în urmă, și s-a apropiat de un nisetru atât de frumos încât nu-și putea 

lua ochii de la el. 
- Bună, eu sunt Dudu și vin din Marea Neagră.Tu cine ești?  
- Eu sunt Lily și vin tot din Marea Neagră. Sunt aici pentru a caută un loc unde 
să-mi depun icrele. 
- Super! Eu o să depun lapți. 
Și au înotat până când au găsit locul potrivit, unde mai erau și alți pești.  
- Uite Dudu, am ajuns! spuse Lily. Era un loc liniștit, pe maluri se vedeau pâlcuri 
de stuf, iar păsări maiestuoase precum cormorani sau egrete zburau pe deasu-
pra apei. Dudu și Lily căutară un loc adânc, cu fundul argilos, unde să-și 
depună icrele și lapții. 
-Aici, Dudu, am găsit locul perfect!  
-O să �u tată, îți vine să crezi?  
-E un moment așa de frumos! spuse Lily.

Dudu și Lily au decis să mai rămână o vreme în aceste locuri, pentru a-și vedea 
copiii, deoarece părinții săi au plecat înainte ca el să se nască și nu voia să 
repete lucrul acesta. 

familia îl învăluia cu o mare putere. Astfel că Dudu a plecat curios spre bărbat-
ul care venea mereu pe malul Dunării și întindea niște plase uriașe, cum nu 
mai văzuse. Era și speriat, dar și entuziasmat de ceea ce urma să se întâmple. 
În plasa în care a fost prins a întâlnit mai mulți frați de-ai lui. 
gândul că ar putea descoperi întreaga lume și poate chiar își va putea căuta și 
familia îl învăluia cu o mare putere. Astfel că Dudu a plecat curios spre bărbat-
ul care venea mereu pe malul Dunării și întindea niște plase uriașe, cum nu 
mai văzuse. Era și speriat, dar și entuziasmat de ceea ce urma să se întâmple. 
În plasa în care a fost prins a întâlnit mai mulți frați de-ai lui. 
Îi auzea vorbind despre cum vor merge la un restaurant apropiat. Un restau-
rant? Oare cum arată? Mi-aș face mulți prieteni acolo? se întreba Dudu nedu-
merit.
Ajuns acolo, a văzut zeci de mese pline cu oameni de jur împrejur. Era vrăjit, 
nu mai văzuse niciodată un om atât de aproape de el, dar sute? Voia să se 
apropie de oameni, dar nu putea ajunge la ei, se tot lovea de ceva…  
- Unde ne a�ăm? a întrebat nedumerit Dudu. 
Se pare că se a�au în acvariul restaurantului. Un pește mai mare decât el l-a 
atenționat că vor � gătiți dacă nu scapă cât mai repede de acolo.  
O fetiță, cu privirea înduioșată se apropie ușor de acvariul în care Dudu era 
pus cu ceilalți pești și a început să vorbească cu el:  
- Tu ce faci aici, micule peștișor? Cum te numești?
- Mă cheamă Dudu și vin din adâncurile Dunării. Sunt curios cum arată lumea 
voastră și îmi caut părinții pe care încă nu i-am cunoscut. Dar tu cine ești? 
- Eu sunt Miruna și sunt membră a clubului TADS. Noi suntem Tineri Activi 
pentru Dunăre și Sturioni, vrem să protejăm mediul înconjurător și să apărăm 
drepturile sturionilor. Dragul meu, ești prea frumos ca să stai în acvariul unui 
restaurant, iar familia ta sigur nu este deasupra apelor unde trăim noi, 
oamenii. Știu că sturionii înoată spre Marea Neagră, în căutarea libertății. 
- Marea Neagră? Ce este aceea? 
- Marea Neagră este un tărâm al apelor, unde toți peștii sunt fericiți și stau cu 
familiile și prietenii lor. 
- Ce aș vrea să ajung acolo! Ai idee cum aș putea să încep traseul? 
- Mi-aș dori să te pot ajuta cumva, dar tot ce pot să fac e să te scot din acvariu. 
Mă duc să vorbesc cu șeful restaurantului, pentru a te cumpăra. Trebuie să ne 
grăbim până ce nu te ia cineva în bucătărie! 
- Este perfect! Mulțumesc, scumpă fetiță! 
- Sper că ne vom revedea cândva. 
- Rămâi cu bine! 

Zis și făcut. Miruna a reușit să negocieze prețul sturionului astfel încât să îl 
poată cumpăra, convingându-l cu greu pe șeful restaurantului. A fugit cu 
punga cu apă în care era pus peștișorul până în apropierea Dunării, unde i-a 
dat drumul. Dudu a început să înoate cât de repede putea, �ind nerăbdător să 
ajungă în paradisul Mării Negre. 

Înotă Dudu cât înotă, dar oboseala și foamea îl ajunseseră. Așadar, a poposit la 
Ostrov și a început să caute mâncare. Nu era nicio urmă de crustacee sau de 
viermi pe care să îi mănânce, dar asta nu l-a oprit din căutare. Pe când se a�a 
la un pas să se dea bătut, fără nicio speranță în su�et, a zărit în depărtare un 
vierme în mijlocul �uviului și a început să înoate spre el cât de repede putea. 
Într-un �nal a ajuns, și-a tras su�etul și, la cât de foame îi era, l-a înfulecat 
dintr-odată. 
Dar o problemă l-a izbit imediat, se simțea tras în sus. Oh nu! Era o momeală! 
Dudu a început să tragă în jos cât de tare a putut, dar nu avea su�cientă forță. 
Dintr-o dată a simțit cum este prins de codiță și tras în jos de două gurițe. Oare 
cine era? O � fost salvarea sa? Trăgând ambii pești cu toată puterea în jos, 
într-un �nal au reușit, iar Dudu a fost eliberat. Am fost pe aproape! Ce noroc 
am avut! s-au gândit micii peștișori.
- Vino cu noi! Îți vom arăta un loc sigur! 
Cei trei s-au ascuns după două pietre mari. Încercând să-și tragă su�etul, Dudu 
a spus:

PARTEA I
A fost odată ca niciodată un mic nisetru pe nume Dudu care încerca pentru 
prima dată să deschidă ochii. Acesta era deranjat de razelele de lumină care se 
re�ectau în apă, iar uitându-se în jur a observat uimit alți 100 de peștișori care 
arătau exact ca el. 
Dudu avea o înfățișare uimitoare: corpul alungit și îndesat, fusiform, neted, de 
o culoare plumburie, însă neprotejat de haina argintie din solzi pe care o au 
toți peștii. El purta o armură formată din cinci șiruri de plăci osoase, decorate 
cu șiruri de mici plăcuțe stelate. 
- Cine sunteți voi? Unde mă a�u? a întrebat el în timp ce toate privirile erau 
ațintite asupra lui.  
- Frații tăi! Suntem în Dunăre, aproape de Corabia. Vino cu noi să îți arătăm 
minunatele ape ale Dunării!
Tot înotând împreună cu frații lui, la un moment dat s-a îndepărtat de grup, 
deoarece auzea în stânga și în dreapta tot felul de povești groaznice. Se pare 
că, din păcate, oamenii nu se gândeau la fericirea sturionilor și la viețile lor. 
Micul peștișor stătea pe gânduri �indcă voia să vadă dacă lumea de deasupra 
apelor era mai frumoasă și mai largă decât ce văzuse el până acum, chiar dacă 
îi răsunau în cap vocile impunătoare ale sturionilor pe care abia îi cunoscuse și 
îl sfătuiau să nu se lase pradă vicleșugurilor oamenilor. Acesta se simțea foarte 
singur deoarece nu își cunoscuse niciodată părinții și voia că aceștia să îi � fost 
alătur. Așa că, într-o zi în care soarele strălucea pe cer mai tare decât de obicei, 
gândul că ar putea descoperi întreaga lume și poate chiar își va putea căuta și 



în noul mediu. Toți se uitau atent la el. Când a ajuns în Mare, sturionul nostru 

- Veniți, aici apa este minunată, este mult mai curată și este foarte sărată față 

Toți au trecut ușor „bariera” ce despărțea Dunărea de Marea Neagră, iar Dudu a 

Și așa, grupul nostru de sturioni a ajuns acasă, acolo unde le era locul. 

Ceva însă nu era în regulă. Pe Dudu l-au întâmpinat doar bunicii lui. 

- Totuși, mă bucur așa mult să vă văd! Abia aștept să vin cu voi acasă! Doar 

Dudu se duse în fața prietenilor săi, luându-l strâns în brațe pe Scrumbie și 
mulțumindu-i pentru tot ce a făcut, iar lui Bil și lui Rose le-a promis că vor ține 

 - Mulțumesc că m-ați ajutat! Probabil că acum m-aș a�a într-o plasă plină cu 
pești dacă nu erați voi! Cum vă cheamă?
- Suntem verișorii tăi, Bil și Rose, Morunul și Păstruga. 
Rose era un peștișor diferit, dar foarte frumos. Era puțin mai lung decât Dudu 
și mai lung decât tine, probabil. Avea un bot foarte ciudat, foarte lung și 
îngust, dar o privire plină de bunătate și compasiune. Iar Bil… era un uriaș 
gri-albastru, cu o gură mare în formă de semilună din care ieșeau niște mustăți 
turtite și franjurate. Cu toate aceste trăsături uimitoare, Bil părea la fel de 
blând ca și Rose. 
- Morun? Wow! Am auzit că sturionii ca tine pot ajunge la dimensiuni impre-
sionante, dar nu puteam crede! Iar Rose… ești atât de frumoasă și de 
elegantă! 
- Adevărul este că nu prea mai ajungem la dimensiunile legendare, spuse Bil. 
Suntem din ce în ce mai puțini, iar dacă oamenii continuă să pescuiască 
sturioni, chiar că vom dispărea cu toții! Deși îi înțeleg, carnea și icrele noastre 
au ajutat foarte mult economia României. Măcar știm că suntem buni la gust! 
continuă Bil râzând. 
- Voiam să plecăm în călătorie, spuse și Rose, dar te-am văzut în primejdie și 
am vrut să te ajutăm, nu este bine să �i singur în aceste ape. 
- Călătorie? Super! Și eu mergeam spre Marea Neagră, parcă așa se numea!? 
-Da, mergem către Marea Neagră. Vrem să ne cunoaștem părinții și bunicii, dar 
drumul o să �e plin de obstacole! 

-O să �e greu? Pe unde o să înotăm? 
-Până la Călărași avem cale dreaptă dar vreme primejdioasă, iar după aceea 
Dunărea se împarte în două și va trebui să �m ghidați spre cel mai bun și scurt 
braț. 
Nedumerit dar curios din cale afară să descopere lumea, Dudu a plecat împre-
ună cu verișorii săi mai mari în călătoria vieții lui. Rose l-a luat de înotătoare și 
l-a dus la suprafața apei, spunând:
-Privește! 
Dudu a rămas fascinat de peisaj: terase înalte, acoperite de verdeață, înconju-
rau apele Dunării. Case unele mai frumoase decât altele, mașini și bărcuțe 
colorate.
După câteva minute de admirat, a fost coborât înapoi în adâncuri. 
-Mie îmi este foame! Bănuiesc că și vouă! Haideți să vă arăt un loc perfect 
pentru noi, spuse Bil.  
Și plecară împreună cu toată încrederea înainte, știut �ind faptul că morunii 
sunt singurii prădători autentici dintre sturionii de Dunăre. Au înotat fericiți 
spre locul descris de Bil ca �ind plin cu viermi și crustacee. Din ziua aceea, 
Dudu, Rose și Bil au devenit cei mai buni prieteni. 

Ajunși pe lângă Călărași, au văzut că Dunărea se desparte în două, și au 
început să se întrebe ce braț ar trebui să aleagă. Prin apropiere se a�a Somnul, 
care auzind discuția lor, s-a hotărât să se apropie:  
- V-ați rătăcit, tineri peștișori?  
- Da, dar tu cine ești? 
- Sunt cel care v-ar putea îndruma pe cărarea cea mai scurtă spre mare. Mă 
numesc Somnul și cutreier apele Dunării de zeci de ani! Spuse cu mândrie 
înțeleptul pește. 
- Wow! Dorești să ne însoțești? 
- Din păcate, nu pot, dar vă pot oferi o hartă. Vă voi ruga însă ceva în schimb: 
să mă ajutați să-mi eliberez prietena care este blocată într-o plasă de plastic 
pe malul Dunării. Sărmana stă așa de ore întregi, iar eu nu o pot ajuta singur! 
- Stai fără griji! Îți vom ajuta prietena cât mai curând!

Plecară îngrijorați în căutarea prietenei Somnului. Când au ajuns și au ieșit la 
suprafața apei, au zărit-o plutind fără nicio speranță. Înotând spre ea, au 
observat că situația era destul de gravă. Tot corpul îi era înfășurat în plastic, 
�ind plin de răni. 

Dudu, Rose și Bil se gândeau cum să o elibereze cât mai repede. Aceștia s-au 
împărțit. Bil și Dudu s-au dus să caute ceva ascuțit pentru a tăia plasticul, iar 
Rose a rămas lângă ea, încurajând-o cu vorbe bune și spunându-I că mai are 
puțin de îndurat. 
- Totul o să �e bine! Prietenii mei vor ajunge imediat!  
Dudu și Bil au observat pe mal câteva cioburi ascuțite de sticlă. Cât de poluată 
poate � Dunărea?! se mirau sturionii noștri. Cei doi și-au dat seama că nu vor 
putea ajunge la cioburi. Oh nu! Ce o să facem acum? se întrebau în timp ce un 
rac se apropia de ei. Acesta, văzându-i aproape de mal, și-a dat seama că au 
nevoie de ajutor și și-a oferit cleștii pentru a tăia plasticul și a-l înlătura din 
jurul ghinionistei lor prietene.  
-Vă mulțumesc că m-ați salvat de răul provocat de oameni, curajoși peștișori! 
spuse prietena Somnului.
Cei patru au pornit spre Somn. Acesta s-a bucurat atât de tare să-și vadă 
prietena salvată încât a cuprins-o cu micile lui înotătoare într-o mare 
îmbrățișare și le-a mulțumit din tot su�etul sturionilor. Primind harta, Dudu, 
Rose șI Bil au plecat la drum plini de optimism. 
Însă după ce au înotat foarte puțin, cei trei au ajuns într-un port foarte mare. 
- Vai, ce gălăgie este aici! spuse Dudu. 
- Are dreptate, ce sunt toate aceste sunete oribile? întrebă și Bil. 
- Aceste zgomote sunt provocate de motoarele bărcilor și vapoarelor. Suntem 
în port, Portul Călărași, dacă am citit bine pe indicator. Aici este locul în care 
oamenii își lasă bărcile cu care pleacă la pescuit, dar și vapoarele cu care se 
plimbă, le explică Rose.  
- Oameni? întrebă Bil îngrijorat.
- Mi-e foame! zise dintr-odată Dudu, obosit de atâta drum. Mai avem mult 
până când vom găsi mâncare?  
- Dudu, ne-ai întrebat de muuult prea multe ori de mâncare! Serios, zboară-ți 
gândul și concentrează-te la drum! spuse Bil. 
- Hei, nu �i răutăcios cu el! spuse Rose, luându-i apărarea. Nu mai avem mult, 
trebuie să ajungem la Insula Mare a Brăilei. Acolo sigur vom găsi mâncare. 

Au mers ei cât au mers și, la un moment dat, Dudu exclamă fericit: 
- Mâncare, văd muuultă mâncare!! Toți se opresc brusc și se uită la Dudu. 
Acesta chiar găsise mâncare: un grup de crustacee micuțe și câteva moluște.
- Bravo Dudu, noroc că ai văzut mâncarea, altfel am � trecut pe lângă ea! îl 
felicită Rose. 
După ce au mâncat cu mare poftă, cei trei sturioni au pornit mai departe. 

din ei nu știa de ce culorile lor diferă. Scrumbia a venit lângă ei și le-a spune să 
nu le �e frică, deoarece această diferență a nuanțelor este datorată nivelului 
de saturație diferit. Aceștia au înaintat cu foarte mare grijă, până când au 
observat linia la care începea Marea Neagră. Dudu și-a făcut curaj și a înaintat 
în noul mediu. Toți se uitau atent la el. Când a ajuns în Mare, sturionul nostru 
s-a întors spre verișorii lui și le-a spus zâmbind: 
- Veniți, aici apa este minunată, este mult mai curată și este foarte sărată față 
de cea din Dunăre. 
Toți au trecut ușor „bariera” ce despărțea Dunărea de Marea Neagră, iar Dudu a 
exclamat fericit: 
- Am reușit, nu pot să cred că am reușit!  
În timp ce îi îmbrățișa strâns pe verișorii săi, auzi: 
- Priviți, acolo este familia noastră! 
Și așa, grupul nostru de sturioni a ajuns acasă, acolo unde le era locul. 

Ceva însă nu era în regulă. Pe Dudu l-au întâmpinat doar bunicii lui. 
- Dar părinții mei unde sunt? a întrebat nedumerit. 
- Ei, dragul nostru, îți vom spune când mai crești! 
- Totuși, mă bucur așa mult să vă văd! Abia aștept să vin cu voi acasă! Doar 
așteptați un moment, vă rog. 
Dudu se duse în fața prietenilor săi, luându-l strâns în brațe pe Scrumbie și 
mulțumindu-i pentru tot ce a făcut, iar lui Bil și lui Rose le-a promis că vor ține 
legătura și că se vor revedea… poate chiar într-o altă aventură!  
 
 
     

PARTEA II
Săptămânile treceau, iar lui Dudu îi plăcea să înoate printre algele verzi și roșii 
din Marea Neagră, să privească pisicile și căluții de mare, dar cel mai mult îi 
plăcea să se ia la întrecere cu alți sturioni. Fundul mării i se părea o adevărată 
comoară subacvatică în care înotau o puzderie de peștișori numai buni de 
mâncat, dar cel mai mult îi plăceau moluștele și crustaceele pentru că erau 
mai ușor de prins. Dudu locuia împreună cu bunicii lui. 
Într-o zi, acesta observă două doamne care discutau despre călătoria di�cilă în 
care urmau să plece. 
- Bună ziua doamnelor! Am auzit că plecați într-o călătorie. Pot veni și eu? 
- Călătoria noastră este foarte lungă și grea. Mergem tocmai la Porțile de Fier. 
Ne pare rău dar nu te putem lua cu noi!  
- De ce? Sunt un pește voinic și descurcăreț. Puteți avea încredere în mine. 
- Ești prea tânăr, micuțule sturion. Trebuie să ajungi la maturitate pentu a � 
pregătit pentru acest pas important. Poate peste un an sau doi, până atunci 
mai ai de așteptat.  
- Am înțeles, aveți departe, chiar este un pas important. Vă urez drum bun! 
spuse Dudu trist, în timp ce se îndepărtă ușor.  
- La revedere, micuțule sturion! spuseră doamnele în timp ce îl priveau cum se 
întoarce cuminte acasă.

Timpul se scurgea repede pentru Dudu. Anii treceau, iar el creștea din ce în ce 
mai mult, transformându-se într-un adult chipeș și puternic. Algele prin care 
obișnuia să înoate acum i se păreau plictisitoare, pisicile de mare nu îl mai 
atrăgeau. Simțindu-se deja adult, se duse la bunicul său și-l întrebă lucrul 
care-l frământa cel mai tare: 
- Unde sunt părinții mei? 
- Cum să-ți spun? După ce te-ai născut, părinții tăi au plecat înapoi spre Marea 
Neagră. La un moment dat, �ind lihniți de foame, au căutat de mâncare prin 
nava Mogoșoaia, când, deodată, singura lor cale de întoarcere, un geam mic, 
gros și rotund, s-a trântit și nu se mai putea deschide. Măcar au rămas blocați 
într-o cameră plină cu moluște și crustacee și au ce mânca până în ziua de 
astăzi. Îi vizitez din când în când, dar din păcate nu pot deschide geamul de 
unul singur, iar ultima dată când am fost acolo mai aveau foarte puține 
rezerve.
Fără a-l lăsa să-și termine povestea, Dudu își spuse că trebuie să își elibereze 
părinții. Într-o zi, se trezi de dimineață și înotă până aproape de suprafața 
mării. Soarele strălucea puternic, făcând ca apa să aibă o culoare albastru 
deschis. 

I-a căutat pe Rose și pe Bil, le-a prezentat planul și au plecat împreună la 
drum, ca în vremurile bune. Au înotat ceva vreme, până când au simțit cum 

Zilele treceau repede, iar cei doi deveneau tot mai triști că în cele din urmă își 
vor părăsi copiii. A venit ziua în care urma ca peștișorii să iasă din icre. Entuzi-
asmați, Dudu și Lily au mers acolo cu su�etul la gură, privind cum se nasc 
peștișorii lor. 
Cei doi sturioni s-au bucurat de miracolul pe care l-au trăit și au plecat fericiți 
spre casă, cu gândul că își vor reîntâlni copiii atunci când aceștia vor � 
pregătiți, la rândul lor, să plece în marea călătorie spre Marea Neagră.  
În tot acest timp, a fost mare bucurie și petrecere în toate Tărâmurile apelor, 
deoarece sturionii noștri au dat de știre că în sfârșit familia lor s-a reîntregit. 
Vestea a ajuns și la Miruna, fetița care l-a ajutat pe Dudu în restaurant, astfel că 
s-a ținut o mare petrecere și pe tărâmul de deasupra apelor. 

SFÂRȘIT
 
 

După alte câteva zile bune de înotat, aceștia au ajuns în portul din Galați. 
- Presupun că iar am ajuns într-un port, spuse Dudu. Nu îmi era dor de aceste 
sunete îngrozitoare. 
- Ai dreptate. Am ajuns în Portul Galați. Acesta este mai mare decât cel din 
Călărași. Următorul port mare va � cel de la Tulcea. De acolo nu vor mai � 
sunete deranjante.  
-Mă bucur să aud asta, haideți să ne grăbim, nu îmi plac aceste zone aglomerate. 

La Isaccea, un pelican durduliu, înfometat, cu un cioc impunător, a zărit sturi-
onii și a început să le dea târcoale. Cu gândul să-i înfulece, acesta i-a agățat pe 
toți trei. Dudu, Rose și Bil au început să se zbată, iar pelicanul s-a speriat și i-a 
scapăt în timpul zborului. Cei trei sturioni s-au văzut imediat înapoi în apă, 
bucuroși că au scăpat teferi din această îngrozitoare aventură. 
- Nu mai avem mult până vom ajunge acasă! Aici însă trebuie să alegem brațul 
Dunării pe care îl vom urma: Brațul Chilia, Sulina sau Sf. Gheorghe.  
După ce s-au sfătuit și au fost toți trei de acord, ei au ales să meargă pe Brațul 
Chilia. Pe drum, Bil le spunea celorlalți să �e atenți la motoarele puternice ale 
vapoarelor și bărcilor care circulă pe acolo, deoarece sunetul acestora îi poate 
speria, făcându-i să se îndepărteze de grup. 
Zilele au trecut și sturionii noștri au reușit să ajungă în inima Deltei Dunării, 

unde au fost întâmpinați de numeroase grupuri de specii de pești 
nemaivăzute și nemaiauzite de ei. Un pește foarte mic, cu privirea curioasă, s-a 
apropiat de cei trei și i-a întrebat cine sunt și dacă s-au pierdut. Acel pește era 
chiar Scrumbia. 
- Noi suntem Dudu, Bil și Rose și căutăm un loc mai bun unde să locuim, fără 
gunoaie și alte mizerii lăsate de om, dar vrem în același timp să ne întâlnim și 
familiile. 
- Din păcate, familiile voastre nu se a�ă aici, ci în Marea Neagră, dar puteți 
rămâne cu noi cât aveți nevoie.  
Sturionii noștri au stat câteva zile în frumoasa Deltă a Dunării, dar nefericirea 
lor creștea de pe o zi pe alta. Toți trei simțeau că trebuie să își găsească familia, 
oricât de minunată era Delta. 
Așa că, în cele din urmă, cei trei și-au luat la revedere și i-au mulțumit Scrumb-
iei pentru bunăvoință:  
- Sperăm să te revedem cu bine, dragă Scrumbie! Noi vom pleca spre Marea 
Neagră!  
- De fapt, m-am hotărât să vin cu voi.  
Cei 3 sturioni au fost foarte încântați de veste, cuprinzând-o pe Scrumbie 
într-o mare îmbrățișare.

Cei patru și-au continuat așadar drumul împreună, până la Marea Neagră. 
Când au ajuns la destinație, Dudu, Bil și Rose au observat imediat că aceasta 
are o altă culoare față de Dunăre. Au început să se agite, deoarece nici unul 

apa devine mai dulce și mai tulbure, de culoare verzuie, semn că se apropiau 
de gura �uviului. Imediat ce au trecut de un curent puternic, aceștia au plecat 
entuziasmați mai departe.
Aici, în apropiere de vărsarea Dunării în Marea Neagră, doi pescari stăteau 
într-o barcă, sperând că astăzi vor prinde mai mulți pești. Sturionii noștri, prea 
entuziasmați de începerea noii aventuri, s-au lăsat prinși în plasa celor doi 
pescari mari și �oroși și au ajuns în barca acestora. La un moment dat, Dudu a 
rămas fără respirație și s-a zbătut atât de tare încât unul dintre pescari s-a 
speriat și a alunecat, întorcând barca cu susul în jos. Cei trei sturioni au scăpat 
nevătămați, iar Dudu și-a continuat drumul în căutarea părinților alături de 
Rose si Bil.
În cele din urmă, cei trei sturioni ajung aproape de epava Mogoșoaia, unde 
a�au domnul și doamna nisetru. Ajunși la destinație, au început să caute 
camera în care aceștia erau închiși, strigându-i. După un timp, au auzit un 
răspuns dintr-un colț îndepărtat și au înotat rapid înspre acesta. 
- Sunteți bine? Am venit să vă eliberăm, credem că împreună putem deschide 
geamul. 
- De când așteptăm ca un grup mai mare să vină să ne salveze. Dragul meu 
tată nu putea de unul singur, dar vă cunosc?  
- Sunt eu, tata!... Dudu! Sunt împreună cu verișorii mei Morunul și Păstruga. 
Îndepărtați-vă de geam ca să îl putem împinge.
- Nu-mi vine să cred că ne revedem după atâția ani! Abia aștept să te văd, �ule! 
Cei trei sturioni au început să împingă simultan în geamul cel rotund și gros. 
- 3…2…1…și!! a strigat Dudu cu toată puterea. Bil și Rose au împins deodată, 
iar geamul s-a deschis, trântindu-se zgomotos de perete. Verișorii au năvălit în 
cameră, și-au tras su�etul și i-au cuprins pe domnul și pe doamna nisetru 
într-o mare și călduroasă îmbrățișare. 
- Wow! Ce mare te-ai făcut! s-au mirat amândoi părinții, privindu-l pe Dudu. 
- Mi-ați lipsit, mama…! spuse Dudu uitându-se la mama sa, …tata!, întorcân-
du-și privirea spre celălalt părinte. 
- Și tu nouă, dragul nostru! Haideți să plecăm mai repede de aici!
Dudu le-a povestit părinților toate aventurile pe care le-a avut împreună cu cei 
mai buni prieteni ai săi.  
Apoi și-au continuat drumul spre Porțile de Fier, deoarece cu toții aveau o 
misiune clară: să își depună icrele. A urmat un drum lung și anevoios, dar de 
această data nu au mai întâmpinat nicio primejdie. 
Ajuns la Porțile de Fier, Dudu s-a îndepărtat de grup, lăsându-și părinții și 
verișorii în urmă, și s-a apropiat de un nisetru atât de frumos încât nu-și putea 

lua ochii de la el. 
- Bună, eu sunt Dudu și vin din Marea Neagră.Tu cine ești?  
- Eu sunt Lily și vin tot din Marea Neagră. Sunt aici pentru a caută un loc unde 
să-mi depun icrele. 
- Super! Eu o să depun lapți. 
Și au înotat până când au găsit locul potrivit, unde mai erau și alți pești.  
- Uite Dudu, am ajuns! spuse Lily. Era un loc liniștit, pe maluri se vedeau pâlcuri 
de stuf, iar păsări maiestuoase precum cormorani sau egrete zburau pe deasu-
pra apei. Dudu și Lily căutară un loc adânc, cu fundul argilos, unde să-și 
depună icrele și lapții. 
-Aici, Dudu, am găsit locul perfect!  
-O să �u tată, îți vine să crezi?  
-E un moment așa de frumos! spuse Lily.

Dudu și Lily au decis să mai rămână o vreme în aceste locuri, pentru a-și vedea 
copiii, deoarece părinții săi au plecat înainte ca el să se nască și nu voia să 
repete lucrul acesta. 

familia îl învăluia cu o mare putere. Astfel că Dudu a plecat curios spre bărbat-
ul care venea mereu pe malul Dunării și întindea niște plase uriașe, cum nu 
mai văzuse. Era și speriat, dar și entuziasmat de ceea ce urma să se întâmple. 
În plasa în care a fost prins a întâlnit mai mulți frați de-ai lui. 
gândul că ar putea descoperi întreaga lume și poate chiar își va putea căuta și 
familia îl învăluia cu o mare putere. Astfel că Dudu a plecat curios spre bărbat-
ul care venea mereu pe malul Dunării și întindea niște plase uriașe, cum nu 
mai văzuse. Era și speriat, dar și entuziasmat de ceea ce urma să se întâmple. 
În plasa în care a fost prins a întâlnit mai mulți frați de-ai lui. 
Îi auzea vorbind despre cum vor merge la un restaurant apropiat. Un restau-
rant? Oare cum arată? Mi-aș face mulți prieteni acolo? se întreba Dudu nedu-
merit.
Ajuns acolo, a văzut zeci de mese pline cu oameni de jur împrejur. Era vrăjit, 
nu mai văzuse niciodată un om atât de aproape de el, dar sute? Voia să se 
apropie de oameni, dar nu putea ajunge la ei, se tot lovea de ceva…  
- Unde ne a�ăm? a întrebat nedumerit Dudu. 
Se pare că se a�au în acvariul restaurantului. Un pește mai mare decât el l-a 
atenționat că vor � gătiți dacă nu scapă cât mai repede de acolo.  
O fetiță, cu privirea înduioșată se apropie ușor de acvariul în care Dudu era 
pus cu ceilalți pești și a început să vorbească cu el:  
- Tu ce faci aici, micule peștișor? Cum te numești?
- Mă cheamă Dudu și vin din adâncurile Dunării. Sunt curios cum arată lumea 
voastră și îmi caut părinții pe care încă nu i-am cunoscut. Dar tu cine ești? 
- Eu sunt Miruna și sunt membră a clubului TADS. Noi suntem Tineri Activi 
pentru Dunăre și Sturioni, vrem să protejăm mediul înconjurător și să apărăm 
drepturile sturionilor. Dragul meu, ești prea frumos ca să stai în acvariul unui 
restaurant, iar familia ta sigur nu este deasupra apelor unde trăim noi, 
oamenii. Știu că sturionii înoată spre Marea Neagră, în căutarea libertății. 
- Marea Neagră? Ce este aceea? 
- Marea Neagră este un tărâm al apelor, unde toți peștii sunt fericiți și stau cu 
familiile și prietenii lor. 
- Ce aș vrea să ajung acolo! Ai idee cum aș putea să încep traseul? 
- Mi-aș dori să te pot ajuta cumva, dar tot ce pot să fac e să te scot din acvariu. 
Mă duc să vorbesc cu șeful restaurantului, pentru a te cumpăra. Trebuie să ne 
grăbim până ce nu te ia cineva în bucătărie! 
- Este perfect! Mulțumesc, scumpă fetiță! 
- Sper că ne vom revedea cândva. 
- Rămâi cu bine! 

Zis și făcut. Miruna a reușit să negocieze prețul sturionului astfel încât să îl 
poată cumpăra, convingându-l cu greu pe șeful restaurantului. A fugit cu 
punga cu apă în care era pus peștișorul până în apropierea Dunării, unde i-a 
dat drumul. Dudu a început să înoate cât de repede putea, �ind nerăbdător să 
ajungă în paradisul Mării Negre. 

Înotă Dudu cât înotă, dar oboseala și foamea îl ajunseseră. Așadar, a poposit la 
Ostrov și a început să caute mâncare. Nu era nicio urmă de crustacee sau de 
viermi pe care să îi mănânce, dar asta nu l-a oprit din căutare. Pe când se a�a 
la un pas să se dea bătut, fără nicio speranță în su�et, a zărit în depărtare un 
vierme în mijlocul �uviului și a început să înoate spre el cât de repede putea. 
Într-un �nal a ajuns, și-a tras su�etul și, la cât de foame îi era, l-a înfulecat 
dintr-odată. 
Dar o problemă l-a izbit imediat, se simțea tras în sus. Oh nu! Era o momeală! 
Dudu a început să tragă în jos cât de tare a putut, dar nu avea su�cientă forță. 
Dintr-o dată a simțit cum este prins de codiță și tras în jos de două gurițe. Oare 
cine era? O � fost salvarea sa? Trăgând ambii pești cu toată puterea în jos, 
într-un �nal au reușit, iar Dudu a fost eliberat. Am fost pe aproape! Ce noroc 
am avut! s-au gândit micii peștișori.
- Vino cu noi! Îți vom arăta un loc sigur! 
Cei trei s-au ascuns după două pietre mari. Încercând să-și tragă su�etul, Dudu 
a spus:

PARTEA I
A fost odată ca niciodată un mic nisetru pe nume Dudu care încerca pentru 
prima dată să deschidă ochii. Acesta era deranjat de razelele de lumină care se 
re�ectau în apă, iar uitându-se în jur a observat uimit alți 100 de peștișori care 
arătau exact ca el. 
Dudu avea o înfățișare uimitoare: corpul alungit și îndesat, fusiform, neted, de 
o culoare plumburie, însă neprotejat de haina argintie din solzi pe care o au 
toți peștii. El purta o armură formată din cinci șiruri de plăci osoase, decorate 
cu șiruri de mici plăcuțe stelate. 
- Cine sunteți voi? Unde mă a�u? a întrebat el în timp ce toate privirile erau 
ațintite asupra lui.  
- Frații tăi! Suntem în Dunăre, aproape de Corabia. Vino cu noi să îți arătăm 
minunatele ape ale Dunării!
Tot înotând împreună cu frații lui, la un moment dat s-a îndepărtat de grup, 
deoarece auzea în stânga și în dreapta tot felul de povești groaznice. Se pare 
că, din păcate, oamenii nu se gândeau la fericirea sturionilor și la viețile lor. 
Micul peștișor stătea pe gânduri �indcă voia să vadă dacă lumea de deasupra 
apelor era mai frumoasă și mai largă decât ce văzuse el până acum, chiar dacă 
îi răsunau în cap vocile impunătoare ale sturionilor pe care abia îi cunoscuse și 
îl sfătuiau să nu se lase pradă vicleșugurilor oamenilor. Acesta se simțea foarte 
singur deoarece nu își cunoscuse niciodată părinții și voia că aceștia să îi � fost 
alătur. Așa că, într-o zi în care soarele strălucea pe cer mai tare decât de obicei, 
gândul că ar putea descoperi întreaga lume și poate chiar își va putea căuta și 



 - Mulțumesc că m-ați ajutat! Probabil că acum m-aș a�a într-o plasă plină cu 
pești dacă nu erați voi! Cum vă cheamă?
- Suntem verișorii tăi, Bil și Rose, Morunul și Păstruga. 
Rose era un peștișor diferit, dar foarte frumos. Era puțin mai lung decât Dudu 
și mai lung decât tine, probabil. Avea un bot foarte ciudat, foarte lung și 
îngust, dar o privire plină de bunătate și compasiune. Iar Bil… era un uriaș 
gri-albastru, cu o gură mare în formă de semilună din care ieșeau niște mustăți 
turtite și franjurate. Cu toate aceste trăsături uimitoare, Bil părea la fel de 
blând ca și Rose. 
- Morun? Wow! Am auzit că sturionii ca tine pot ajunge la dimensiuni impre-
sionante, dar nu puteam crede! Iar Rose… ești atât de frumoasă și de 
elegantă! 
- Adevărul este că nu prea mai ajungem la dimensiunile legendare, spuse Bil. 
Suntem din ce în ce mai puțini, iar dacă oamenii continuă să pescuiască 
sturioni, chiar că vom dispărea cu toții! Deși îi înțeleg, carnea și icrele noastre 
au ajutat foarte mult economia României. Măcar știm că suntem buni la gust! 
continuă Bil râzând. 
- Voiam să plecăm în călătorie, spuse și Rose, dar te-am văzut în primejdie și 
am vrut să te ajutăm, nu este bine să �i singur în aceste ape. 
- Călătorie? Super! Și eu mergeam spre Marea Neagră, parcă așa se numea!? 
-Da, mergem către Marea Neagră. Vrem să ne cunoaștem părinții și bunicii, dar 
drumul o să �e plin de obstacole! 

-O să �e greu? Pe unde o să înotăm? 
-Până la Călărași avem cale dreaptă dar vreme primejdioasă, iar după aceea 
Dunărea se împarte în două și va trebui să �m ghidați spre cel mai bun și scurt 
braț. 
Nedumerit dar curios din cale afară să descopere lumea, Dudu a plecat împre-
ună cu verișorii săi mai mari în călătoria vieții lui. Rose l-a luat de înotătoare și 
l-a dus la suprafața apei, spunând:
-Privește! 
Dudu a rămas fascinat de peisaj: terase înalte, acoperite de verdeață, înconju-
rau apele Dunării. Case unele mai frumoase decât altele, mașini și bărcuțe 
colorate.
După câteva minute de admirat, a fost coborât înapoi în adâncuri. 
-Mie îmi este foame! Bănuiesc că și vouă! Haideți să vă arăt un loc perfect 
pentru noi, spuse Bil.  
Și plecară împreună cu toată încrederea înainte, știut �ind faptul că morunii 
sunt singurii prădători autentici dintre sturionii de Dunăre. Au înotat fericiți 
spre locul descris de Bil ca �ind plin cu viermi și crustacee. Din ziua aceea, 
Dudu, Rose și Bil au devenit cei mai buni prieteni. 

Ajunși pe lângă Călărași, au văzut că Dunărea se desparte în două, și au 
început să se întrebe ce braț ar trebui să aleagă. Prin apropiere se a�a Somnul, 
care auzind discuția lor, s-a hotărât să se apropie:  
- V-ați rătăcit, tineri peștișori?  
- Da, dar tu cine ești? 
- Sunt cel care v-ar putea îndruma pe cărarea cea mai scurtă spre mare. Mă 
numesc Somnul și cutreier apele Dunării de zeci de ani! Spuse cu mândrie 
înțeleptul pește. 
- Wow! Dorești să ne însoțești? 
- Din păcate, nu pot, dar vă pot oferi o hartă. Vă voi ruga însă ceva în schimb: 
să mă ajutați să-mi eliberez prietena care este blocată într-o plasă de plastic 
pe malul Dunării. Sărmana stă așa de ore întregi, iar eu nu o pot ajuta singur! 
- Stai fără griji! Îți vom ajuta prietena cât mai curând!

Plecară îngrijorați în căutarea prietenei Somnului. Când au ajuns și au ieșit la 
suprafața apei, au zărit-o plutind fără nicio speranță. Înotând spre ea, au 
observat că situația era destul de gravă. Tot corpul îi era înfășurat în plastic, 
�ind plin de răni. 

Dudu, Rose și Bil se gândeau cum să o elibereze cât mai repede. Aceștia s-au 
împărțit. Bil și Dudu s-au dus să caute ceva ascuțit pentru a tăia plasticul, iar 
Rose a rămas lângă ea, încurajând-o cu vorbe bune și spunându-I că mai are 
puțin de îndurat. 
- Totul o să �e bine! Prietenii mei vor ajunge imediat!  
Dudu și Bil au observat pe mal câteva cioburi ascuțite de sticlă. Cât de poluată 
poate � Dunărea?! se mirau sturionii noștri. Cei doi și-au dat seama că nu vor 
putea ajunge la cioburi. Oh nu! Ce o să facem acum? se întrebau în timp ce un 
rac se apropia de ei. Acesta, văzându-i aproape de mal, și-a dat seama că au 
nevoie de ajutor și și-a oferit cleștii pentru a tăia plasticul și a-l înlătura din 
jurul ghinionistei lor prietene.  
-Vă mulțumesc că m-ați salvat de răul provocat de oameni, curajoși peștișori! 
spuse prietena Somnului.
Cei patru au pornit spre Somn. Acesta s-a bucurat atât de tare să-și vadă 
prietena salvată încât a cuprins-o cu micile lui înotătoare într-o mare 
îmbrățișare și le-a mulțumit din tot su�etul sturionilor. Primind harta, Dudu, 
Rose șI Bil au plecat la drum plini de optimism. 
Însă după ce au înotat foarte puțin, cei trei au ajuns într-un port foarte mare. 
- Vai, ce gălăgie este aici! spuse Dudu. 
- Are dreptate, ce sunt toate aceste sunete oribile? întrebă și Bil. 
- Aceste zgomote sunt provocate de motoarele bărcilor și vapoarelor. Suntem 
în port, Portul Călărași, dacă am citit bine pe indicator. Aici este locul în care 
oamenii își lasă bărcile cu care pleacă la pescuit, dar și vapoarele cu care se 
plimbă, le explică Rose.  
- Oameni? întrebă Bil îngrijorat.
- Mi-e foame! zise dintr-odată Dudu, obosit de atâta drum. Mai avem mult 
până când vom găsi mâncare?  
- Dudu, ne-ai întrebat de muuult prea multe ori de mâncare! Serios, zboară-ți 
gândul și concentrează-te la drum! spuse Bil. 
- Hei, nu �i răutăcios cu el! spuse Rose, luându-i apărarea. Nu mai avem mult, 
trebuie să ajungem la Insula Mare a Brăilei. Acolo sigur vom găsi mâncare. 

Au mers ei cât au mers și, la un moment dat, Dudu exclamă fericit: 
- Mâncare, văd muuultă mâncare!! Toți se opresc brusc și se uită la Dudu. 
Acesta chiar găsise mâncare: un grup de crustacee micuțe și câteva moluște.
- Bravo Dudu, noroc că ai văzut mâncarea, altfel am � trecut pe lângă ea! îl 
felicită Rose. 
După ce au mâncat cu mare poftă, cei trei sturioni au pornit mai departe. 

din ei nu știa de ce culorile lor diferă. Scrumbia a venit lângă ei și le-a spune să 
nu le �e frică, deoarece această diferență a nuanțelor este datorată nivelului 
de saturație diferit. Aceștia au înaintat cu foarte mare grijă, până când au 
observat linia la care începea Marea Neagră. Dudu și-a făcut curaj și a înaintat 
în noul mediu. Toți se uitau atent la el. Când a ajuns în Mare, sturionul nostru 
s-a întors spre verișorii lui și le-a spus zâmbind: 
- Veniți, aici apa este minunată, este mult mai curată și este foarte sărată față 
de cea din Dunăre. 
Toți au trecut ușor „bariera” ce despărțea Dunărea de Marea Neagră, iar Dudu a 
exclamat fericit: 
- Am reușit, nu pot să cred că am reușit!  
În timp ce îi îmbrățișa strâns pe verișorii săi, auzi: 
- Priviți, acolo este familia noastră! 
Și așa, grupul nostru de sturioni a ajuns acasă, acolo unde le era locul. 

Ceva însă nu era în regulă. Pe Dudu l-au întâmpinat doar bunicii lui. 
- Dar părinții mei unde sunt? a întrebat nedumerit. 
- Ei, dragul nostru, îți vom spune când mai crești! 
- Totuși, mă bucur așa mult să vă văd! Abia aștept să vin cu voi acasă! Doar 
așteptați un moment, vă rog. 
Dudu se duse în fața prietenilor săi, luându-l strâns în brațe pe Scrumbie și 
mulțumindu-i pentru tot ce a făcut, iar lui Bil și lui Rose le-a promis că vor ține 
legătura și că se vor revedea… poate chiar într-o altă aventură!  
 
 
     

PARTEA II
Săptămânile treceau, iar lui Dudu îi plăcea să înoate printre algele verzi și roșii 
din Marea Neagră, să privească pisicile și căluții de mare, dar cel mai mult îi 
plăcea să se ia la întrecere cu alți sturioni. Fundul mării i se părea o adevărată 
comoară subacvatică în care înotau o puzderie de peștișori numai buni de 
mâncat, dar cel mai mult îi plăceau moluștele și crustaceele pentru că erau 
mai ușor de prins. Dudu locuia împreună cu bunicii lui. 
Într-o zi, acesta observă două doamne care discutau despre călătoria di�cilă în 
care urmau să plece. 
- Bună ziua doamnelor! Am auzit că plecați într-o călătorie. Pot veni și eu? 
- Călătoria noastră este foarte lungă și grea. Mergem tocmai la Porțile de Fier. 
Ne pare rău dar nu te putem lua cu noi!  
- De ce? Sunt un pește voinic și descurcăreț. Puteți avea încredere în mine. 
- Ești prea tânăr, micuțule sturion. Trebuie să ajungi la maturitate pentu a � 
pregătit pentru acest pas important. Poate peste un an sau doi, până atunci 
mai ai de așteptat.  
- Am înțeles, aveți departe, chiar este un pas important. Vă urez drum bun! 
spuse Dudu trist, în timp ce se îndepărtă ușor.  
- La revedere, micuțule sturion! spuseră doamnele în timp ce îl priveau cum se 
întoarce cuminte acasă.

Timpul se scurgea repede pentru Dudu. Anii treceau, iar el creștea din ce în ce 
mai mult, transformându-se într-un adult chipeș și puternic. Algele prin care 
obișnuia să înoate acum i se păreau plictisitoare, pisicile de mare nu îl mai 
atrăgeau. Simțindu-se deja adult, se duse la bunicul său și-l întrebă lucrul 
care-l frământa cel mai tare: 
- Unde sunt părinții mei? 
- Cum să-ți spun? După ce te-ai născut, părinții tăi au plecat înapoi spre Marea 
Neagră. La un moment dat, �ind lihniți de foame, au căutat de mâncare prin 
nava Mogoșoaia, când, deodată, singura lor cale de întoarcere, un geam mic, 
gros și rotund, s-a trântit și nu se mai putea deschide. Măcar au rămas blocați 
într-o cameră plină cu moluște și crustacee și au ce mânca până în ziua de 
astăzi. Îi vizitez din când în când, dar din păcate nu pot deschide geamul de 
unul singur, iar ultima dată când am fost acolo mai aveau foarte puține 
rezerve.
Fără a-l lăsa să-și termine povestea, Dudu își spuse că trebuie să își elibereze 
părinții. Într-o zi, se trezi de dimineață și înotă până aproape de suprafața 
mării. Soarele strălucea puternic, făcând ca apa să aibă o culoare albastru 
deschis. 

I-a căutat pe Rose și pe Bil, le-a prezentat planul și au plecat împreună la 
drum, ca în vremurile bune. Au înotat ceva vreme, până când au simțit cum 

Zilele treceau repede, iar cei doi deveneau tot mai triști că în cele din urmă își 
vor părăsi copiii. A venit ziua în care urma ca peștișorii să iasă din icre. Entuzi-
asmați, Dudu și Lily au mers acolo cu su�etul la gură, privind cum se nasc 
peștișorii lor. 
Cei doi sturioni s-au bucurat de miracolul pe care l-au trăit și au plecat fericiți 
spre casă, cu gândul că își vor reîntâlni copiii atunci când aceștia vor � 
pregătiți, la rândul lor, să plece în marea călătorie spre Marea Neagră.  
În tot acest timp, a fost mare bucurie și petrecere în toate Tărâmurile apelor, 
deoarece sturionii noștri au dat de știre că în sfârșit familia lor s-a reîntregit. 
Vestea a ajuns și la Miruna, fetița care l-a ajutat pe Dudu în restaurant, astfel că 
s-a ținut o mare petrecere și pe tărâmul de deasupra apelor. 

SFÂRȘIT
 
 

După alte câteva zile bune de înotat, aceștia au ajuns în portul din Galați. 
- Presupun că iar am ajuns într-un port, spuse Dudu. Nu îmi era dor de aceste 
sunete îngrozitoare. 
- Ai dreptate. Am ajuns în Portul Galați. Acesta este mai mare decât cel din 
Călărași. Următorul port mare va � cel de la Tulcea. De acolo nu vor mai � 
sunete deranjante.  
-Mă bucur să aud asta, haideți să ne grăbim, nu îmi plac aceste zone aglomerate. 

La Isaccea, un pelican durduliu, înfometat, cu un cioc impunător, a zărit sturi-
onii și a început să le dea târcoale. Cu gândul să-i înfulece, acesta i-a agățat pe 
toți trei. Dudu, Rose și Bil au început să se zbată, iar pelicanul s-a speriat și i-a 
scapăt în timpul zborului. Cei trei sturioni s-au văzut imediat înapoi în apă, 
bucuroși că au scăpat teferi din această îngrozitoare aventură. 
- Nu mai avem mult până vom ajunge acasă! Aici însă trebuie să alegem brațul 
Dunării pe care îl vom urma: Brațul Chilia, Sulina sau Sf. Gheorghe.  
După ce s-au sfătuit și au fost toți trei de acord, ei au ales să meargă pe Brațul 
Chilia. Pe drum, Bil le spunea celorlalți să �e atenți la motoarele puternice ale 
vapoarelor și bărcilor care circulă pe acolo, deoarece sunetul acestora îi poate 
speria, făcându-i să se îndepărteze de grup. 
Zilele au trecut și sturionii noștri au reușit să ajungă în inima Deltei Dunării, 

unde au fost întâmpinați de numeroase grupuri de specii de pești 
nemaivăzute și nemaiauzite de ei. Un pește foarte mic, cu privirea curioasă, s-a 
apropiat de cei trei și i-a întrebat cine sunt și dacă s-au pierdut. Acel pește era 
chiar Scrumbia. 
- Noi suntem Dudu, Bil și Rose și căutăm un loc mai bun unde să locuim, fără 
gunoaie și alte mizerii lăsate de om, dar vrem în același timp să ne întâlnim și 
familiile. 
- Din păcate, familiile voastre nu se a�ă aici, ci în Marea Neagră, dar puteți 
rămâne cu noi cât aveți nevoie.  
Sturionii noștri au stat câteva zile în frumoasa Deltă a Dunării, dar nefericirea 
lor creștea de pe o zi pe alta. Toți trei simțeau că trebuie să își găsească familia, 
oricât de minunată era Delta. 
Așa că, în cele din urmă, cei trei și-au luat la revedere și i-au mulțumit Scrumb-
iei pentru bunăvoință:  
- Sperăm să te revedem cu bine, dragă Scrumbie! Noi vom pleca spre Marea 
Neagră!  
- De fapt, m-am hotărât să vin cu voi.  
Cei 3 sturioni au fost foarte încântați de veste, cuprinzând-o pe Scrumbie 
într-o mare îmbrățișare.

Cei patru și-au continuat așadar drumul împreună, până la Marea Neagră. 
Când au ajuns la destinație, Dudu, Bil și Rose au observat imediat că aceasta 
are o altă culoare față de Dunăre. Au început să se agite, deoarece nici unul 

apa devine mai dulce și mai tulbure, de culoare verzuie, semn că se apropiau 
de gura �uviului. Imediat ce au trecut de un curent puternic, aceștia au plecat 
entuziasmați mai departe.
Aici, în apropiere de vărsarea Dunării în Marea Neagră, doi pescari stăteau 
într-o barcă, sperând că astăzi vor prinde mai mulți pești. Sturionii noștri, prea 
entuziasmați de începerea noii aventuri, s-au lăsat prinși în plasa celor doi 
pescari mari și �oroși și au ajuns în barca acestora. La un moment dat, Dudu a 
rămas fără respirație și s-a zbătut atât de tare încât unul dintre pescari s-a 
speriat și a alunecat, întorcând barca cu susul în jos. Cei trei sturioni au scăpat 
nevătămați, iar Dudu și-a continuat drumul în căutarea părinților alături de 
Rose si Bil.
În cele din urmă, cei trei sturioni ajung aproape de epava Mogoșoaia, unde 
a�au domnul și doamna nisetru. Ajunși la destinație, au început să caute 
camera în care aceștia erau închiși, strigându-i. După un timp, au auzit un 
răspuns dintr-un colț îndepărtat și au înotat rapid înspre acesta. 
- Sunteți bine? Am venit să vă eliberăm, credem că împreună putem deschide 
geamul. 
- De când așteptăm ca un grup mai mare să vină să ne salveze. Dragul meu 
tată nu putea de unul singur, dar vă cunosc?  
- Sunt eu, tata!... Dudu! Sunt împreună cu verișorii mei Morunul și Păstruga. 
Îndepărtați-vă de geam ca să îl putem împinge.
- Nu-mi vine să cred că ne revedem după atâția ani! Abia aștept să te văd, �ule! 
Cei trei sturioni au început să împingă simultan în geamul cel rotund și gros. 
- 3…2…1…și!! a strigat Dudu cu toată puterea. Bil și Rose au împins deodată, 
iar geamul s-a deschis, trântindu-se zgomotos de perete. Verișorii au năvălit în 
cameră, și-au tras su�etul și i-au cuprins pe domnul și pe doamna nisetru 
într-o mare și călduroasă îmbrățișare. 
- Wow! Ce mare te-ai făcut! s-au mirat amândoi părinții, privindu-l pe Dudu. 
- Mi-ați lipsit, mama…! spuse Dudu uitându-se la mama sa, …tata!, întorcân-
du-și privirea spre celălalt părinte. 
- Și tu nouă, dragul nostru! Haideți să plecăm mai repede de aici!
Dudu le-a povestit părinților toate aventurile pe care le-a avut împreună cu cei 
mai buni prieteni ai săi.  
Apoi și-au continuat drumul spre Porțile de Fier, deoarece cu toții aveau o 
misiune clară: să își depună icrele. A urmat un drum lung și anevoios, dar de 
această data nu au mai întâmpinat nicio primejdie. 
Ajuns la Porțile de Fier, Dudu s-a îndepărtat de grup, lăsându-și părinții și 
verișorii în urmă, și s-a apropiat de un nisetru atât de frumos încât nu-și putea 

lua ochii de la el. 
- Bună, eu sunt Dudu și vin din Marea Neagră.Tu cine ești?  
- Eu sunt Lily și vin tot din Marea Neagră. Sunt aici pentru a caută un loc unde 
să-mi depun icrele. 
- Super! Eu o să depun lapți. 
Și au înotat până când au găsit locul potrivit, unde mai erau și alți pești.  
- Uite Dudu, am ajuns! spuse Lily. Era un loc liniștit, pe maluri se vedeau pâlcuri 
de stuf, iar păsări maiestuoase precum cormorani sau egrete zburau pe deasu-
pra apei. Dudu și Lily căutară un loc adânc, cu fundul argilos, unde să-și 
depună icrele și lapții. 
-Aici, Dudu, am găsit locul perfect!  
-O să �u tată, îți vine să crezi?  
-E un moment așa de frumos! spuse Lily.

Dudu și Lily au decis să mai rămână o vreme în aceste locuri, pentru a-și vedea 
copiii, deoarece părinții săi au plecat înainte ca el să se nască și nu voia să 
repete lucrul acesta. 

familia îl învăluia cu o mare putere. Astfel că Dudu a plecat curios spre bărbat-
ul care venea mereu pe malul Dunării și întindea niște plase uriașe, cum nu 
mai văzuse. Era și speriat, dar și entuziasmat de ceea ce urma să se întâmple. 
În plasa în care a fost prins a întâlnit mai mulți frați de-ai lui. 
gândul că ar putea descoperi întreaga lume și poate chiar își va putea căuta și 
familia îl învăluia cu o mare putere. Astfel că Dudu a plecat curios spre bărbat-
ul care venea mereu pe malul Dunării și întindea niște plase uriașe, cum nu 
mai văzuse. Era și speriat, dar și entuziasmat de ceea ce urma să se întâmple. 
În plasa în care a fost prins a întâlnit mai mulți frați de-ai lui. 
Îi auzea vorbind despre cum vor merge la un restaurant apropiat. Un restau-
rant? Oare cum arată? Mi-aș face mulți prieteni acolo? se întreba Dudu nedu-
merit.
Ajuns acolo, a văzut zeci de mese pline cu oameni de jur împrejur. Era vrăjit, 
nu mai văzuse niciodată un om atât de aproape de el, dar sute? Voia să se 
apropie de oameni, dar nu putea ajunge la ei, se tot lovea de ceva…  
- Unde ne a�ăm? a întrebat nedumerit Dudu. 
Se pare că se a�au în acvariul restaurantului. Un pește mai mare decât el l-a 
atenționat că vor � gătiți dacă nu scapă cât mai repede de acolo.  
O fetiță, cu privirea înduioșată se apropie ușor de acvariul în care Dudu era 
pus cu ceilalți pești și a început să vorbească cu el:  
- Tu ce faci aici, micule peștișor? Cum te numești?
- Mă cheamă Dudu și vin din adâncurile Dunării. Sunt curios cum arată lumea 
voastră și îmi caut părinții pe care încă nu i-am cunoscut. Dar tu cine ești? 
- Eu sunt Miruna și sunt membră a clubului TADS. Noi suntem Tineri Activi 
pentru Dunăre și Sturioni, vrem să protejăm mediul înconjurător și să apărăm 
drepturile sturionilor. Dragul meu, ești prea frumos ca să stai în acvariul unui 
restaurant, iar familia ta sigur nu este deasupra apelor unde trăim noi, 
oamenii. Știu că sturionii înoată spre Marea Neagră, în căutarea libertății. 
- Marea Neagră? Ce este aceea? 
- Marea Neagră este un tărâm al apelor, unde toți peștii sunt fericiți și stau cu 
familiile și prietenii lor. 
- Ce aș vrea să ajung acolo! Ai idee cum aș putea să încep traseul? 
- Mi-aș dori să te pot ajuta cumva, dar tot ce pot să fac e să te scot din acvariu. 
Mă duc să vorbesc cu șeful restaurantului, pentru a te cumpăra. Trebuie să ne 
grăbim până ce nu te ia cineva în bucătărie! 
- Este perfect! Mulțumesc, scumpă fetiță! 
- Sper că ne vom revedea cândva. 
- Rămâi cu bine! 

Zis și făcut. Miruna a reușit să negocieze prețul sturionului astfel încât să îl 
poată cumpăra, convingându-l cu greu pe șeful restaurantului. A fugit cu 
punga cu apă în care era pus peștișorul până în apropierea Dunării, unde i-a 
dat drumul. Dudu a început să înoate cât de repede putea, �ind nerăbdător să 
ajungă în paradisul Mării Negre. 

Înotă Dudu cât înotă, dar oboseala și foamea îl ajunseseră. Așadar, a poposit la 
Ostrov și a început să caute mâncare. Nu era nicio urmă de crustacee sau de 
viermi pe care să îi mănânce, dar asta nu l-a oprit din căutare. Pe când se a�a 
la un pas să se dea bătut, fără nicio speranță în su�et, a zărit în depărtare un 
vierme în mijlocul �uviului și a început să înoate spre el cât de repede putea. 
Într-un �nal a ajuns, și-a tras su�etul și, la cât de foame îi era, l-a înfulecat 
dintr-odată. 
Dar o problemă l-a izbit imediat, se simțea tras în sus. Oh nu! Era o momeală! 
Dudu a început să tragă în jos cât de tare a putut, dar nu avea su�cientă forță. 
Dintr-o dată a simțit cum este prins de codiță și tras în jos de două gurițe. Oare 
cine era? O � fost salvarea sa? Trăgând ambii pești cu toată puterea în jos, 
într-un �nal au reușit, iar Dudu a fost eliberat. Am fost pe aproape! Ce noroc 
am avut! s-au gândit micii peștișori.
- Vino cu noi! Îți vom arăta un loc sigur! 
Cei trei s-au ascuns după două pietre mari. Încercând să-și tragă su�etul, Dudu 
a spus:

PARTEA I
A fost odată ca niciodată un mic nisetru pe nume Dudu care încerca pentru 
prima dată să deschidă ochii. Acesta era deranjat de razelele de lumină care se 
re�ectau în apă, iar uitându-se în jur a observat uimit alți 100 de peștișori care 
arătau exact ca el. 
Dudu avea o înfățișare uimitoare: corpul alungit și îndesat, fusiform, neted, de 
o culoare plumburie, însă neprotejat de haina argintie din solzi pe care o au 
toți peștii. El purta o armură formată din cinci șiruri de plăci osoase, decorate 
cu șiruri de mici plăcuțe stelate. 
- Cine sunteți voi? Unde mă a�u? a întrebat el în timp ce toate privirile erau 
ațintite asupra lui.  
- Frații tăi! Suntem în Dunăre, aproape de Corabia. Vino cu noi să îți arătăm 
minunatele ape ale Dunării!
Tot înotând împreună cu frații lui, la un moment dat s-a îndepărtat de grup, 
deoarece auzea în stânga și în dreapta tot felul de povești groaznice. Se pare 
că, din păcate, oamenii nu se gândeau la fericirea sturionilor și la viețile lor. 
Micul peștișor stătea pe gânduri �indcă voia să vadă dacă lumea de deasupra 
apelor era mai frumoasă și mai largă decât ce văzuse el până acum, chiar dacă 
îi răsunau în cap vocile impunătoare ale sturionilor pe care abia îi cunoscuse și 
îl sfătuiau să nu se lase pradă vicleșugurilor oamenilor. Acesta se simțea foarte 
singur deoarece nu își cunoscuse niciodată părinții și voia că aceștia să îi � fost 
alătur. Așa că, într-o zi în care soarele strălucea pe cer mai tare decât de obicei, 
gândul că ar putea descoperi întreaga lume și poate chiar își va putea căuta și 



 - Mulțumesc că m-ați ajutat! Probabil că acum m-aș a�a într-o plasă plină cu 
pești dacă nu erați voi! Cum vă cheamă?
- Suntem verișorii tăi, Bil și Rose, Morunul și Păstruga. 
Rose era un peștișor diferit, dar foarte frumos. Era puțin mai lung decât Dudu 
și mai lung decât tine, probabil. Avea un bot foarte ciudat, foarte lung și 
îngust, dar o privire plină de bunătate și compasiune. Iar Bil… era un uriaș 
gri-albastru, cu o gură mare în formă de semilună din care ieșeau niște mustăți 
turtite și franjurate. Cu toate aceste trăsături uimitoare, Bil părea la fel de 
blând ca și Rose. 
- Morun? Wow! Am auzit că sturionii ca tine pot ajunge la dimensiuni impre-
sionante, dar nu puteam crede! Iar Rose… ești atât de frumoasă și de 
elegantă! 
- Adevărul este că nu prea mai ajungem la dimensiunile legendare, spuse Bil. 
Suntem din ce în ce mai puțini, iar dacă oamenii continuă să pescuiască 
sturioni, chiar că vom dispărea cu toții! Deși îi înțeleg, carnea și icrele noastre 
au ajutat foarte mult economia României. Măcar știm că suntem buni la gust! 
continuă Bil râzând. 
- Voiam să plecăm în călătorie, spuse și Rose, dar te-am văzut în primejdie și 
am vrut să te ajutăm, nu este bine să �i singur în aceste ape. 
- Călătorie? Super! Și eu mergeam spre Marea Neagră, parcă așa se numea!? 
-Da, mergem către Marea Neagră. Vrem să ne cunoaștem părinții și bunicii, dar 
drumul o să �e plin de obstacole! 

-O să �e greu? Pe unde o să înotăm? 
-Până la Călărași avem cale dreaptă dar vreme primejdioasă, iar după aceea 
Dunărea se împarte în două și va trebui să �m ghidați spre cel mai bun și scurt 
braț. 
Nedumerit dar curios din cale afară să descopere lumea, Dudu a plecat împre-
ună cu verișorii săi mai mari în călătoria vieții lui. Rose l-a luat de înotătoare și 
l-a dus la suprafața apei, spunând:
-Privește! 
Dudu a rămas fascinat de peisaj: terase înalte, acoperite de verdeață, înconju-
rau apele Dunării. Case unele mai frumoase decât altele, mașini și bărcuțe 
colorate.
După câteva minute de admirat, a fost coborât înapoi în adâncuri. 
-Mie îmi este foame! Bănuiesc că și vouă! Haideți să vă arăt un loc perfect 
pentru noi, spuse Bil.  
Și plecară împreună cu toată încrederea înainte, știut �ind faptul că morunii 
sunt singurii prădători autentici dintre sturionii de Dunăre. Au înotat fericiți 
spre locul descris de Bil ca �ind plin cu viermi și crustacee. Din ziua aceea, 
Dudu, Rose și Bil au devenit cei mai buni prieteni. 

Ajunși pe lângă Călărași, au văzut că Dunărea se desparte în două, și au 
început să se întrebe ce braț ar trebui să aleagă. Prin apropiere se a�a Somnul, 
care auzind discuția lor, s-a hotărât să se apropie:  
- V-ați rătăcit, tineri peștișori?  
- Da, dar tu cine ești? 
- Sunt cel care v-ar putea îndruma pe cărarea cea mai scurtă spre mare. Mă 
numesc Somnul și cutreier apele Dunării de zeci de ani! Spuse cu mândrie 
înțeleptul pește. 
- Wow! Dorești să ne însoțești? 
- Din păcate, nu pot, dar vă pot oferi o hartă. Vă voi ruga însă ceva în schimb: 
să mă ajutați să-mi eliberez prietena care este blocată într-o plasă de plastic 
pe malul Dunării. Sărmana stă așa de ore întregi, iar eu nu o pot ajuta singur! 
- Stai fără griji! Îți vom ajuta prietena cât mai curând!

Plecară îngrijorați în căutarea prietenei Somnului. Când au ajuns și au ieșit la 
suprafața apei, au zărit-o plutind fără nicio speranță. Înotând spre ea, au 
observat că situația era destul de gravă. Tot corpul îi era înfășurat în plastic, 
�ind plin de răni. 

Dudu, Rose și Bil se gândeau cum să o elibereze cât mai repede. Aceștia s-au 
împărțit. Bil și Dudu s-au dus să caute ceva ascuțit pentru a tăia plasticul, iar 
Rose a rămas lângă ea, încurajând-o cu vorbe bune și spunându-I că mai are 
puțin de îndurat. 
- Totul o să �e bine! Prietenii mei vor ajunge imediat!  
Dudu și Bil au observat pe mal câteva cioburi ascuțite de sticlă. Cât de poluată 
poate � Dunărea?! se mirau sturionii noștri. Cei doi și-au dat seama că nu vor 
putea ajunge la cioburi. Oh nu! Ce o să facem acum? se întrebau în timp ce un 
rac se apropia de ei. Acesta, văzându-i aproape de mal, și-a dat seama că au 
nevoie de ajutor și și-a oferit cleștii pentru a tăia plasticul și a-l înlătura din 
jurul ghinionistei lor prietene.  
-Vă mulțumesc că m-ați salvat de răul provocat de oameni, curajoși peștișori! 
spuse prietena Somnului.
Cei patru au pornit spre Somn. Acesta s-a bucurat atât de tare să-și vadă 
prietena salvată încât a cuprins-o cu micile lui înotătoare într-o mare 
îmbrățișare și le-a mulțumit din tot su�etul sturionilor. Primind harta, Dudu, 
Rose șI Bil au plecat la drum plini de optimism. 
Însă după ce au înotat foarte puțin, cei trei au ajuns într-un port foarte mare. 
- Vai, ce gălăgie este aici! spuse Dudu. 
- Are dreptate, ce sunt toate aceste sunete oribile? întrebă și Bil. 
- Aceste zgomote sunt provocate de motoarele bărcilor și vapoarelor. Suntem 
în port, Portul Călărași, dacă am citit bine pe indicator. Aici este locul în care 
oamenii își lasă bărcile cu care pleacă la pescuit, dar și vapoarele cu care se 
plimbă, le explică Rose.  
- Oameni? întrebă Bil îngrijorat.
- Mi-e foame! zise dintr-odată Dudu, obosit de atâta drum. Mai avem mult 
până când vom găsi mâncare?  
- Dudu, ne-ai întrebat de muuult prea multe ori de mâncare! Serios, zboară-ți 
gândul și concentrează-te la drum! spuse Bil. 
- Hei, nu �i răutăcios cu el! spuse Rose, luându-i apărarea. Nu mai avem mult, 
trebuie să ajungem la Insula Mare a Brăilei. Acolo sigur vom găsi mâncare. 

Au mers ei cât au mers și, la un moment dat, Dudu exclamă fericit: 
- Mâncare, văd muuultă mâncare!! Toți se opresc brusc și se uită la Dudu. 
Acesta chiar găsise mâncare: un grup de crustacee micuțe și câteva moluște.
- Bravo Dudu, noroc că ai văzut mâncarea, altfel am � trecut pe lângă ea! îl 
felicită Rose. 
După ce au mâncat cu mare poftă, cei trei sturioni au pornit mai departe. 

din ei nu știa de ce culorile lor diferă. Scrumbia a venit lângă ei și le-a spune să 
nu le �e frică, deoarece această diferență a nuanțelor este datorată nivelului 
de saturație diferit. Aceștia au înaintat cu foarte mare grijă, până când au 
observat linia la care începea Marea Neagră. Dudu și-a făcut curaj și a înaintat 
în noul mediu. Toți se uitau atent la el. Când a ajuns în Mare, sturionul nostru 
s-a întors spre verișorii lui și le-a spus zâmbind: 
- Veniți, aici apa este minunată, este mult mai curată și este foarte sărată față 
de cea din Dunăre. 
Toți au trecut ușor „bariera” ce despărțea Dunărea de Marea Neagră, iar Dudu a 
exclamat fericit: 
- Am reușit, nu pot să cred că am reușit!  
În timp ce îi îmbrățișa strâns pe verișorii săi, auzi: 
- Priviți, acolo este familia noastră! 
Și așa, grupul nostru de sturioni a ajuns acasă, acolo unde le era locul. 

Ceva însă nu era în regulă. Pe Dudu l-au întâmpinat doar bunicii lui. 
- Dar părinții mei unde sunt? a întrebat nedumerit. 
- Ei, dragul nostru, îți vom spune când mai crești! 
- Totuși, mă bucur așa mult să vă văd! Abia aștept să vin cu voi acasă! Doar 
așteptați un moment, vă rog. 
Dudu se duse în fața prietenilor săi, luându-l strâns în brațe pe Scrumbie și 
mulțumindu-i pentru tot ce a făcut, iar lui Bil și lui Rose le-a promis că vor ține 
legătura și că se vor revedea… poate chiar într-o altă aventură!  
 
 
     

PARTEA II
Săptămânile treceau, iar lui Dudu îi plăcea să înoate printre algele verzi și roșii 
din Marea Neagră, să privească pisicile și căluții de mare, dar cel mai mult îi 
plăcea să se ia la întrecere cu alți sturioni. Fundul mării i se părea o adevărată 
comoară subacvatică în care înotau o puzderie de peștișori numai buni de 
mâncat, dar cel mai mult îi plăceau moluștele și crustaceele pentru că erau 
mai ușor de prins. Dudu locuia împreună cu bunicii lui. 
Într-o zi, acesta observă două doamne care discutau despre călătoria di�cilă în 
care urmau să plece. 
- Bună ziua doamnelor! Am auzit că plecați într-o călătorie. Pot veni și eu? 
- Călătoria noastră este foarte lungă și grea. Mergem tocmai la Porțile de Fier. 
Ne pare rău dar nu te putem lua cu noi!  
- De ce? Sunt un pește voinic și descurcăreț. Puteți avea încredere în mine. 
- Ești prea tânăr, micuțule sturion. Trebuie să ajungi la maturitate pentu a � 
pregătit pentru acest pas important. Poate peste un an sau doi, până atunci 
mai ai de așteptat.  
- Am înțeles, aveți departe, chiar este un pas important. Vă urez drum bun! 
spuse Dudu trist, în timp ce se îndepărtă ușor.  
- La revedere, micuțule sturion! spuseră doamnele în timp ce îl priveau cum se 
întoarce cuminte acasă.

Timpul se scurgea repede pentru Dudu. Anii treceau, iar el creștea din ce în ce 
mai mult, transformându-se într-un adult chipeș și puternic. Algele prin care 
obișnuia să înoate acum i se păreau plictisitoare, pisicile de mare nu îl mai 
atrăgeau. Simțindu-se deja adult, se duse la bunicul său și-l întrebă lucrul 
care-l frământa cel mai tare: 
- Unde sunt părinții mei? 
- Cum să-ți spun? După ce te-ai născut, părinții tăi au plecat înapoi spre Marea 
Neagră. La un moment dat, �ind lihniți de foame, au căutat de mâncare prin 
nava Mogoșoaia, când, deodată, singura lor cale de întoarcere, un geam mic, 
gros și rotund, s-a trântit și nu se mai putea deschide. Măcar au rămas blocați 
într-o cameră plină cu moluște și crustacee și au ce mânca până în ziua de 
astăzi. Îi vizitez din când în când, dar din păcate nu pot deschide geamul de 
unul singur, iar ultima dată când am fost acolo mai aveau foarte puține 
rezerve.
Fără a-l lăsa să-și termine povestea, Dudu își spuse că trebuie să își elibereze 
părinții. Într-o zi, se trezi de dimineață și înotă până aproape de suprafața 
mării. Soarele strălucea puternic, făcând ca apa să aibă o culoare albastru 
deschis. 

I-a căutat pe Rose și pe Bil, le-a prezentat planul și au plecat împreună la 
drum, ca în vremurile bune. Au înotat ceva vreme, până când au simțit cum 

Zilele treceau repede, iar cei doi deveneau tot mai triști că în cele din urmă își 
vor părăsi copiii. A venit ziua în care urma ca peștișorii să iasă din icre. Entuzi-
asmați, Dudu și Lily au mers acolo cu su�etul la gură, privind cum se nasc 
peștișorii lor. 
Cei doi sturioni s-au bucurat de miracolul pe care l-au trăit și au plecat fericiți 
spre casă, cu gândul că își vor reîntâlni copiii atunci când aceștia vor � 
pregătiți, la rândul lor, să plece în marea călătorie spre Marea Neagră.  
În tot acest timp, a fost mare bucurie și petrecere în toate Tărâmurile apelor, 
deoarece sturionii noștri au dat de știre că în sfârșit familia lor s-a reîntregit. 
Vestea a ajuns și la Miruna, fetița care l-a ajutat pe Dudu în restaurant, astfel că 
s-a ținut o mare petrecere și pe tărâmul de deasupra apelor. 
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După alte câteva zile bune de înotat, aceștia au ajuns în portul din Galați. 
- Presupun că iar am ajuns într-un port, spuse Dudu. Nu îmi era dor de aceste 
sunete îngrozitoare. 
- Ai dreptate. Am ajuns în Portul Galați. Acesta este mai mare decât cel din 
Călărași. Următorul port mare va � cel de la Tulcea. De acolo nu vor mai � 
sunete deranjante.  
-Mă bucur să aud asta, haideți să ne grăbim, nu îmi plac aceste zone aglomerate. 

La Isaccea, un pelican durduliu, înfometat, cu un cioc impunător, a zărit sturi-
onii și a început să le dea târcoale. Cu gândul să-i înfulece, acesta i-a agățat pe 
toți trei. Dudu, Rose și Bil au început să se zbată, iar pelicanul s-a speriat și i-a 
scapăt în timpul zborului. Cei trei sturioni s-au văzut imediat înapoi în apă, 
bucuroși că au scăpat teferi din această îngrozitoare aventură. 
- Nu mai avem mult până vom ajunge acasă! Aici însă trebuie să alegem brațul 
Dunării pe care îl vom urma: Brațul Chilia, Sulina sau Sf. Gheorghe.  
După ce s-au sfătuit și au fost toți trei de acord, ei au ales să meargă pe Brațul 
Chilia. Pe drum, Bil le spunea celorlalți să �e atenți la motoarele puternice ale 
vapoarelor și bărcilor care circulă pe acolo, deoarece sunetul acestora îi poate 
speria, făcându-i să se îndepărteze de grup. 
Zilele au trecut și sturionii noștri au reușit să ajungă în inima Deltei Dunării, 

unde au fost întâmpinați de numeroase grupuri de specii de pești 
nemaivăzute și nemaiauzite de ei. Un pește foarte mic, cu privirea curioasă, s-a 
apropiat de cei trei și i-a întrebat cine sunt și dacă s-au pierdut. Acel pește era 
chiar Scrumbia. 
- Noi suntem Dudu, Bil și Rose și căutăm un loc mai bun unde să locuim, fără 
gunoaie și alte mizerii lăsate de om, dar vrem în același timp să ne întâlnim și 
familiile. 
- Din păcate, familiile voastre nu se a�ă aici, ci în Marea Neagră, dar puteți 
rămâne cu noi cât aveți nevoie.  
Sturionii noștri au stat câteva zile în frumoasa Deltă a Dunării, dar nefericirea 
lor creștea de pe o zi pe alta. Toți trei simțeau că trebuie să își găsească familia, 
oricât de minunată era Delta. 
Așa că, în cele din urmă, cei trei și-au luat la revedere și i-au mulțumit Scrumb-
iei pentru bunăvoință:  
- Sperăm să te revedem cu bine, dragă Scrumbie! Noi vom pleca spre Marea 
Neagră!  
- De fapt, m-am hotărât să vin cu voi.  
Cei 3 sturioni au fost foarte încântați de veste, cuprinzând-o pe Scrumbie 
într-o mare îmbrățișare.

Cei patru și-au continuat așadar drumul împreună, până la Marea Neagră. 
Când au ajuns la destinație, Dudu, Bil și Rose au observat imediat că aceasta 
are o altă culoare față de Dunăre. Au început să se agite, deoarece nici unul 

apa devine mai dulce și mai tulbure, de culoare verzuie, semn că se apropiau 
de gura �uviului. Imediat ce au trecut de un curent puternic, aceștia au plecat 
entuziasmați mai departe.
Aici, în apropiere de vărsarea Dunării în Marea Neagră, doi pescari stăteau 
într-o barcă, sperând că astăzi vor prinde mai mulți pești. Sturionii noștri, prea 
entuziasmați de începerea noii aventuri, s-au lăsat prinși în plasa celor doi 
pescari mari și �oroși și au ajuns în barca acestora. La un moment dat, Dudu a 
rămas fără respirație și s-a zbătut atât de tare încât unul dintre pescari s-a 
speriat și a alunecat, întorcând barca cu susul în jos. Cei trei sturioni au scăpat 
nevătămați, iar Dudu și-a continuat drumul în căutarea părinților alături de 
Rose si Bil.
În cele din urmă, cei trei sturioni ajung aproape de epava Mogoșoaia, unde 
a�au domnul și doamna nisetru. Ajunși la destinație, au început să caute 
camera în care aceștia erau închiși, strigându-i. După un timp, au auzit un 
răspuns dintr-un colț îndepărtat și au înotat rapid înspre acesta. 
- Sunteți bine? Am venit să vă eliberăm, credem că împreună putem deschide 
geamul. 
- De când așteptăm ca un grup mai mare să vină să ne salveze. Dragul meu 
tată nu putea de unul singur, dar vă cunosc?  
- Sunt eu, tata!... Dudu! Sunt împreună cu verișorii mei Morunul și Păstruga. 
Îndepărtați-vă de geam ca să îl putem împinge.
- Nu-mi vine să cred că ne revedem după atâția ani! Abia aștept să te văd, �ule! 
Cei trei sturioni au început să împingă simultan în geamul cel rotund și gros. 
- 3…2…1…și!! a strigat Dudu cu toată puterea. Bil și Rose au împins deodată, 
iar geamul s-a deschis, trântindu-se zgomotos de perete. Verișorii au năvălit în 
cameră, și-au tras su�etul și i-au cuprins pe domnul și pe doamna nisetru 
într-o mare și călduroasă îmbrățișare. 
- Wow! Ce mare te-ai făcut! s-au mirat amândoi părinții, privindu-l pe Dudu. 
- Mi-ați lipsit, mama…! spuse Dudu uitându-se la mama sa, …tata!, întorcân-
du-și privirea spre celălalt părinte. 
- Și tu nouă, dragul nostru! Haideți să plecăm mai repede de aici!
Dudu le-a povestit părinților toate aventurile pe care le-a avut împreună cu cei 
mai buni prieteni ai săi.  
Apoi și-au continuat drumul spre Porțile de Fier, deoarece cu toții aveau o 
misiune clară: să își depună icrele. A urmat un drum lung și anevoios, dar de 
această data nu au mai întâmpinat nicio primejdie. 
Ajuns la Porțile de Fier, Dudu s-a îndepărtat de grup, lăsându-și părinții și 
verișorii în urmă, și s-a apropiat de un nisetru atât de frumos încât nu-și putea 

lua ochii de la el. 
- Bună, eu sunt Dudu și vin din Marea Neagră.Tu cine ești?  
- Eu sunt Lily și vin tot din Marea Neagră. Sunt aici pentru a caută un loc unde 
să-mi depun icrele. 
- Super! Eu o să depun lapți. 
Și au înotat până când au găsit locul potrivit, unde mai erau și alți pești.  
- Uite Dudu, am ajuns! spuse Lily. Era un loc liniștit, pe maluri se vedeau pâlcuri 
de stuf, iar păsări maiestuoase precum cormorani sau egrete zburau pe deasu-
pra apei. Dudu și Lily căutară un loc adânc, cu fundul argilos, unde să-și 
depună icrele și lapții. 
-Aici, Dudu, am găsit locul perfect!  
-O să �u tată, îți vine să crezi?  
-E un moment așa de frumos! spuse Lily.

Dudu și Lily au decis să mai rămână o vreme în aceste locuri, pentru a-și vedea 
copiii, deoarece părinții săi au plecat înainte ca el să se nască și nu voia să 
repete lucrul acesta. 

familia îl învăluia cu o mare putere. Astfel că Dudu a plecat curios spre bărbat-
ul care venea mereu pe malul Dunării și întindea niște plase uriașe, cum nu 
mai văzuse. Era și speriat, dar și entuziasmat de ceea ce urma să se întâmple. 
În plasa în care a fost prins a întâlnit mai mulți frați de-ai lui. 
gândul că ar putea descoperi întreaga lume și poate chiar își va putea căuta și 
familia îl învăluia cu o mare putere. Astfel că Dudu a plecat curios spre bărbat-
ul care venea mereu pe malul Dunării și întindea niște plase uriașe, cum nu 
mai văzuse. Era și speriat, dar și entuziasmat de ceea ce urma să se întâmple. 
În plasa în care a fost prins a întâlnit mai mulți frați de-ai lui. 
Îi auzea vorbind despre cum vor merge la un restaurant apropiat. Un restau-
rant? Oare cum arată? Mi-aș face mulți prieteni acolo? se întreba Dudu nedu-
merit.
Ajuns acolo, a văzut zeci de mese pline cu oameni de jur împrejur. Era vrăjit, 
nu mai văzuse niciodată un om atât de aproape de el, dar sute? Voia să se 
apropie de oameni, dar nu putea ajunge la ei, se tot lovea de ceva…  
- Unde ne a�ăm? a întrebat nedumerit Dudu. 
Se pare că se a�au în acvariul restaurantului. Un pește mai mare decât el l-a 
atenționat că vor � gătiți dacă nu scapă cât mai repede de acolo.  
O fetiță, cu privirea înduioșată se apropie ușor de acvariul în care Dudu era 
pus cu ceilalți pești și a început să vorbească cu el:  
- Tu ce faci aici, micule peștișor? Cum te numești?
- Mă cheamă Dudu și vin din adâncurile Dunării. Sunt curios cum arată lumea 
voastră și îmi caut părinții pe care încă nu i-am cunoscut. Dar tu cine ești? 
- Eu sunt Miruna și sunt membră a clubului TADS. Noi suntem Tineri Activi 
pentru Dunăre și Sturioni, vrem să protejăm mediul înconjurător și să apărăm 
drepturile sturionilor. Dragul meu, ești prea frumos ca să stai în acvariul unui 
restaurant, iar familia ta sigur nu este deasupra apelor unde trăim noi, 
oamenii. Știu că sturionii înoată spre Marea Neagră, în căutarea libertății. 
- Marea Neagră? Ce este aceea? 
- Marea Neagră este un tărâm al apelor, unde toți peștii sunt fericiți și stau cu 
familiile și prietenii lor. 
- Ce aș vrea să ajung acolo! Ai idee cum aș putea să încep traseul? 
- Mi-aș dori să te pot ajuta cumva, dar tot ce pot să fac e să te scot din acvariu. 
Mă duc să vorbesc cu șeful restaurantului, pentru a te cumpăra. Trebuie să ne 
grăbim până ce nu te ia cineva în bucătărie! 
- Este perfect! Mulțumesc, scumpă fetiță! 
- Sper că ne vom revedea cândva. 
- Rămâi cu bine! 

Zis și făcut. Miruna a reușit să negocieze prețul sturionului astfel încât să îl 
poată cumpăra, convingându-l cu greu pe șeful restaurantului. A fugit cu 
punga cu apă în care era pus peștișorul până în apropierea Dunării, unde i-a 
dat drumul. Dudu a început să înoate cât de repede putea, �ind nerăbdător să 
ajungă în paradisul Mării Negre. 

Înotă Dudu cât înotă, dar oboseala și foamea îl ajunseseră. Așadar, a poposit la 
Ostrov și a început să caute mâncare. Nu era nicio urmă de crustacee sau de 
viermi pe care să îi mănânce, dar asta nu l-a oprit din căutare. Pe când se a�a 
la un pas să se dea bătut, fără nicio speranță în su�et, a zărit în depărtare un 
vierme în mijlocul �uviului și a început să înoate spre el cât de repede putea. 
Într-un �nal a ajuns, și-a tras su�etul și, la cât de foame îi era, l-a înfulecat 
dintr-odată. 
Dar o problemă l-a izbit imediat, se simțea tras în sus. Oh nu! Era o momeală! 
Dudu a început să tragă în jos cât de tare a putut, dar nu avea su�cientă forță. 
Dintr-o dată a simțit cum este prins de codiță și tras în jos de două gurițe. Oare 
cine era? O � fost salvarea sa? Trăgând ambii pești cu toată puterea în jos, 
într-un �nal au reușit, iar Dudu a fost eliberat. Am fost pe aproape! Ce noroc 
am avut! s-au gândit micii peștișori.
- Vino cu noi! Îți vom arăta un loc sigur! 
Cei trei s-au ascuns după două pietre mari. Încercând să-și tragă su�etul, Dudu 
a spus:

PARTEA I
A fost odată ca niciodată un mic nisetru pe nume Dudu care încerca pentru 
prima dată să deschidă ochii. Acesta era deranjat de razelele de lumină care se 
re�ectau în apă, iar uitându-se în jur a observat uimit alți 100 de peștișori care 
arătau exact ca el. 
Dudu avea o înfățișare uimitoare: corpul alungit și îndesat, fusiform, neted, de 
o culoare plumburie, însă neprotejat de haina argintie din solzi pe care o au 
toți peștii. El purta o armură formată din cinci șiruri de plăci osoase, decorate 
cu șiruri de mici plăcuțe stelate. 
- Cine sunteți voi? Unde mă a�u? a întrebat el în timp ce toate privirile erau 
ațintite asupra lui.  
- Frații tăi! Suntem în Dunăre, aproape de Corabia. Vino cu noi să îți arătăm 
minunatele ape ale Dunării!
Tot înotând împreună cu frații lui, la un moment dat s-a îndepărtat de grup, 
deoarece auzea în stânga și în dreapta tot felul de povești groaznice. Se pare 
că, din păcate, oamenii nu se gândeau la fericirea sturionilor și la viețile lor. 
Micul peștișor stătea pe gânduri �indcă voia să vadă dacă lumea de deasupra 
apelor era mai frumoasă și mai largă decât ce văzuse el până acum, chiar dacă 
îi răsunau în cap vocile impunătoare ale sturionilor pe care abia îi cunoscuse și 
îl sfătuiau să nu se lase pradă vicleșugurilor oamenilor. Acesta se simțea foarte 
singur deoarece nu își cunoscuse niciodată părinții și voia că aceștia să îi � fost 
alătur. Așa că, într-o zi în care soarele strălucea pe cer mai tare decât de obicei, 
gândul că ar putea descoperi întreaga lume și poate chiar își va putea căuta și 



 - Mulțumesc că m-ați ajutat! Probabil că acum m-aș a�a într-o plasă plină cu 
pești dacă nu erați voi! Cum vă cheamă?
- Suntem verișorii tăi, Bil și Rose, Morunul și Păstruga. 
Rose era un peștișor diferit, dar foarte frumos. Era puțin mai lung decât Dudu 
și mai lung decât tine, probabil. Avea un bot foarte ciudat, foarte lung și 
îngust, dar o privire plină de bunătate și compasiune. Iar Bil… era un uriaș 
gri-albastru, cu o gură mare în formă de semilună din care ieșeau niște mustăți 
turtite și franjurate. Cu toate aceste trăsături uimitoare, Bil părea la fel de 
blând ca și Rose. 
- Morun? Wow! Am auzit că sturionii ca tine pot ajunge la dimensiuni impre-
sionante, dar nu puteam crede! Iar Rose… ești atât de frumoasă și de 
elegantă! 
- Adevărul este că nu prea mai ajungem la dimensiunile legendare, spuse Bil. 
Suntem din ce în ce mai puțini, iar dacă oamenii continuă să pescuiască 
sturioni, chiar că vom dispărea cu toții! Deși îi înțeleg, carnea și icrele noastre 
au ajutat foarte mult economia României. Măcar știm că suntem buni la gust! 
continuă Bil râzând. 
- Voiam să plecăm în călătorie, spuse și Rose, dar te-am văzut în primejdie și 
am vrut să te ajutăm, nu este bine să �i singur în aceste ape. 
- Călătorie? Super! Și eu mergeam spre Marea Neagră, parcă așa se numea!? 
-Da, mergem către Marea Neagră. Vrem să ne cunoaștem părinții și bunicii, dar 
drumul o să �e plin de obstacole! 

-O să �e greu? Pe unde o să înotăm? 
-Până la Călărași avem cale dreaptă dar vreme primejdioasă, iar după aceea 
Dunărea se împarte în două și va trebui să �m ghidați spre cel mai bun și scurt 
braț. 
Nedumerit dar curios din cale afară să descopere lumea, Dudu a plecat împre-
ună cu verișorii săi mai mari în călătoria vieții lui. Rose l-a luat de înotătoare și 
l-a dus la suprafața apei, spunând:
-Privește! 
Dudu a rămas fascinat de peisaj: terase înalte, acoperite de verdeață, înconju-
rau apele Dunării. Case unele mai frumoase decât altele, mașini și bărcuțe 
colorate.
După câteva minute de admirat, a fost coborât înapoi în adâncuri. 
-Mie îmi este foame! Bănuiesc că și vouă! Haideți să vă arăt un loc perfect 
pentru noi, spuse Bil.  
Și plecară împreună cu toată încrederea înainte, știut �ind faptul că morunii 
sunt singurii prădători autentici dintre sturionii de Dunăre. Au înotat fericiți 
spre locul descris de Bil ca �ind plin cu viermi și crustacee. Din ziua aceea, 
Dudu, Rose și Bil au devenit cei mai buni prieteni. 

Ajunși pe lângă Călărași, au văzut că Dunărea se desparte în două, și au 
început să se întrebe ce braț ar trebui să aleagă. Prin apropiere se a�a Somnul, 
care auzind discuția lor, s-a hotărât să se apropie:  
- V-ați rătăcit, tineri peștișori?  
- Da, dar tu cine ești? 
- Sunt cel care v-ar putea îndruma pe cărarea cea mai scurtă spre mare. Mă 
numesc Somnul și cutreier apele Dunării de zeci de ani! Spuse cu mândrie 
înțeleptul pește. 
- Wow! Dorești să ne însoțești? 
- Din păcate, nu pot, dar vă pot oferi o hartă. Vă voi ruga însă ceva în schimb: 
să mă ajutați să-mi eliberez prietena care este blocată într-o plasă de plastic 
pe malul Dunării. Sărmana stă așa de ore întregi, iar eu nu o pot ajuta singur! 
- Stai fără griji! Îți vom ajuta prietena cât mai curând!

Plecară îngrijorați în căutarea prietenei Somnului. Când au ajuns și au ieșit la 
suprafața apei, au zărit-o plutind fără nicio speranță. Înotând spre ea, au 
observat că situația era destul de gravă. Tot corpul îi era înfășurat în plastic, 
�ind plin de răni. 

Dudu, Rose și Bil se gândeau cum să o elibereze cât mai repede. Aceștia s-au 
împărțit. Bil și Dudu s-au dus să caute ceva ascuțit pentru a tăia plasticul, iar 
Rose a rămas lângă ea, încurajând-o cu vorbe bune și spunându-I că mai are 
puțin de îndurat. 
- Totul o să �e bine! Prietenii mei vor ajunge imediat!  
Dudu și Bil au observat pe mal câteva cioburi ascuțite de sticlă. Cât de poluată 
poate � Dunărea?! se mirau sturionii noștri. Cei doi și-au dat seama că nu vor 
putea ajunge la cioburi. Oh nu! Ce o să facem acum? se întrebau în timp ce un 
rac se apropia de ei. Acesta, văzându-i aproape de mal, și-a dat seama că au 
nevoie de ajutor și și-a oferit cleștii pentru a tăia plasticul și a-l înlătura din 
jurul ghinionistei lor prietene.  
-Vă mulțumesc că m-ați salvat de răul provocat de oameni, curajoși peștișori! 
spuse prietena Somnului.
Cei patru au pornit spre Somn. Acesta s-a bucurat atât de tare să-și vadă 
prietena salvată încât a cuprins-o cu micile lui înotătoare într-o mare 
îmbrățișare și le-a mulțumit din tot su�etul sturionilor. Primind harta, Dudu, 
Rose șI Bil au plecat la drum plini de optimism. 
Însă după ce au înotat foarte puțin, cei trei au ajuns într-un port foarte mare. 
- Vai, ce gălăgie este aici! spuse Dudu. 
- Are dreptate, ce sunt toate aceste sunete oribile? întrebă și Bil. 
- Aceste zgomote sunt provocate de motoarele bărcilor și vapoarelor. Suntem 
în port, Portul Călărași, dacă am citit bine pe indicator. Aici este locul în care 
oamenii își lasă bărcile cu care pleacă la pescuit, dar și vapoarele cu care se 
plimbă, le explică Rose.  
- Oameni? întrebă Bil îngrijorat.
- Mi-e foame! zise dintr-odată Dudu, obosit de atâta drum. Mai avem mult 
până când vom găsi mâncare?  
- Dudu, ne-ai întrebat de muuult prea multe ori de mâncare! Serios, zboară-ți 
gândul și concentrează-te la drum! spuse Bil. 
- Hei, nu �i răutăcios cu el! spuse Rose, luându-i apărarea. Nu mai avem mult, 
trebuie să ajungem la Insula Mare a Brăilei. Acolo sigur vom găsi mâncare. 

Au mers ei cât au mers și, la un moment dat, Dudu exclamă fericit: 
- Mâncare, văd muuultă mâncare!! Toți se opresc brusc și se uită la Dudu. 
Acesta chiar găsise mâncare: un grup de crustacee micuțe și câteva moluște.
- Bravo Dudu, noroc că ai văzut mâncarea, altfel am � trecut pe lângă ea! îl 
felicită Rose. 
După ce au mâncat cu mare poftă, cei trei sturioni au pornit mai departe. 

din ei nu știa de ce culorile lor diferă. Scrumbia a venit lângă ei și le-a spune să 
nu le �e frică, deoarece această diferență a nuanțelor este datorată nivelului 
de saturație diferit. Aceștia au înaintat cu foarte mare grijă, până când au 
observat linia la care începea Marea Neagră. Dudu și-a făcut curaj și a înaintat 
în noul mediu. Toți se uitau atent la el. Când a ajuns în Mare, sturionul nostru 
s-a întors spre verișorii lui și le-a spus zâmbind: 
- Veniți, aici apa este minunată, este mult mai curată și este foarte sărată față 
de cea din Dunăre. 
Toți au trecut ușor „bariera” ce despărțea Dunărea de Marea Neagră, iar Dudu a 
exclamat fericit: 
- Am reușit, nu pot să cred că am reușit!  
În timp ce îi îmbrățișa strâns pe verișorii săi, auzi: 
- Priviți, acolo este familia noastră! 
Și așa, grupul nostru de sturioni a ajuns acasă, acolo unde le era locul. 

Ceva însă nu era în regulă. Pe Dudu l-au întâmpinat doar bunicii lui. 
- Dar părinții mei unde sunt? a întrebat nedumerit. 
- Ei, dragul nostru, îți vom spune când mai crești! 
- Totuși, mă bucur așa mult să vă văd! Abia aștept să vin cu voi acasă! Doar 
așteptați un moment, vă rog. 
Dudu se duse în fața prietenilor săi, luându-l strâns în brațe pe Scrumbie și 
mulțumindu-i pentru tot ce a făcut, iar lui Bil și lui Rose le-a promis că vor ține 
legătura și că se vor revedea… poate chiar într-o altă aventură!  
 
 
     

PARTEA II
Săptămânile treceau, iar lui Dudu îi plăcea să înoate printre algele verzi și roșii 
din Marea Neagră, să privească pisicile și căluții de mare, dar cel mai mult îi 
plăcea să se ia la întrecere cu alți sturioni. Fundul mării i se părea o adevărată 
comoară subacvatică în care înotau o puzderie de peștișori numai buni de 
mâncat, dar cel mai mult îi plăceau moluștele și crustaceele pentru că erau 
mai ușor de prins. Dudu locuia împreună cu bunicii lui. 
Într-o zi, acesta observă două doamne care discutau despre călătoria di�cilă în 
care urmau să plece. 
- Bună ziua doamnelor! Am auzit că plecați într-o călătorie. Pot veni și eu? 
- Călătoria noastră este foarte lungă și grea. Mergem tocmai la Porțile de Fier. 
Ne pare rău dar nu te putem lua cu noi!  
- De ce? Sunt un pește voinic și descurcăreț. Puteți avea încredere în mine. 
- Ești prea tânăr, micuțule sturion. Trebuie să ajungi la maturitate pentu a � 
pregătit pentru acest pas important. Poate peste un an sau doi, până atunci 
mai ai de așteptat.  
- Am înțeles, aveți departe, chiar este un pas important. Vă urez drum bun! 
spuse Dudu trist, în timp ce se îndepărtă ușor.  
- La revedere, micuțule sturion! spuseră doamnele în timp ce îl priveau cum se 
întoarce cuminte acasă.

Timpul se scurgea repede pentru Dudu. Anii treceau, iar el creștea din ce în ce 
mai mult, transformându-se într-un adult chipeș și puternic. Algele prin care 
obișnuia să înoate acum i se păreau plictisitoare, pisicile de mare nu îl mai 
atrăgeau. Simțindu-se deja adult, se duse la bunicul său și-l întrebă lucrul 
care-l frământa cel mai tare: 
- Unde sunt părinții mei? 
- Cum să-ți spun? După ce te-ai născut, părinții tăi au plecat înapoi spre Marea 
Neagră. La un moment dat, �ind lihniți de foame, au căutat de mâncare prin 
nava Mogoșoaia, când, deodată, singura lor cale de întoarcere, un geam mic, 
gros și rotund, s-a trântit și nu se mai putea deschide. Măcar au rămas blocați 
într-o cameră plină cu moluște și crustacee și au ce mânca până în ziua de 
astăzi. Îi vizitez din când în când, dar din păcate nu pot deschide geamul de 
unul singur, iar ultima dată când am fost acolo mai aveau foarte puține 
rezerve.
Fără a-l lăsa să-și termine povestea, Dudu își spuse că trebuie să își elibereze 
părinții. Într-o zi, se trezi de dimineață și înotă până aproape de suprafața 
mării. Soarele strălucea puternic, făcând ca apa să aibă o culoare albastru 
deschis. 

I-a căutat pe Rose și pe Bil, le-a prezentat planul și au plecat împreună la 
drum, ca în vremurile bune. Au înotat ceva vreme, până când au simțit cum 

Zilele treceau repede, iar cei doi deveneau tot mai triști că în cele din urmă își 
vor părăsi copiii. A venit ziua în care urma ca peștișorii să iasă din icre. Entuzi-
asmați, Dudu și Lily au mers acolo cu su�etul la gură, privind cum se nasc 
peștișorii lor. 
Cei doi sturioni s-au bucurat de miracolul pe care l-au trăit și au plecat fericiți 
spre casă, cu gândul că își vor reîntâlni copiii atunci când aceștia vor � 
pregătiți, la rândul lor, să plece în marea călătorie spre Marea Neagră.  
În tot acest timp, a fost mare bucurie și petrecere în toate Tărâmurile apelor, 
deoarece sturionii noștri au dat de știre că în sfârșit familia lor s-a reîntregit. 
Vestea a ajuns și la Miruna, fetița care l-a ajutat pe Dudu în restaurant, astfel că 
s-a ținut o mare petrecere și pe tărâmul de deasupra apelor. 

SFÂRȘIT
 
 

După alte câteva zile bune de înotat, aceștia au ajuns în portul din Galați. 
- Presupun că iar am ajuns într-un port, spuse Dudu. Nu îmi era dor de aceste 
sunete îngrozitoare. 
- Ai dreptate. Am ajuns în Portul Galați. Acesta este mai mare decât cel din 
Călărași. Următorul port mare va � cel de la Tulcea. De acolo nu vor mai � 
sunete deranjante.  
-Mă bucur să aud asta, haideți să ne grăbim, nu îmi plac aceste zone aglomerate. 

La Isaccea, un pelican durduliu, înfometat, cu un cioc impunător, a zărit sturi-
onii și a început să le dea târcoale. Cu gândul să-i înfulece, acesta i-a agățat pe 
toți trei. Dudu, Rose și Bil au început să se zbată, iar pelicanul s-a speriat și i-a 
scapăt în timpul zborului. Cei trei sturioni s-au văzut imediat înapoi în apă, 
bucuroși că au scăpat teferi din această îngrozitoare aventură. 
- Nu mai avem mult până vom ajunge acasă! Aici însă trebuie să alegem brațul 
Dunării pe care îl vom urma: Brațul Chilia, Sulina sau Sf. Gheorghe.  
După ce s-au sfătuit și au fost toți trei de acord, ei au ales să meargă pe Brațul 
Chilia. Pe drum, Bil le spunea celorlalți să �e atenți la motoarele puternice ale 
vapoarelor și bărcilor care circulă pe acolo, deoarece sunetul acestora îi poate 
speria, făcându-i să se îndepărteze de grup. 
Zilele au trecut și sturionii noștri au reușit să ajungă în inima Deltei Dunării, 

unde au fost întâmpinați de numeroase grupuri de specii de pești 
nemaivăzute și nemaiauzite de ei. Un pește foarte mic, cu privirea curioasă, s-a 
apropiat de cei trei și i-a întrebat cine sunt și dacă s-au pierdut. Acel pește era 
chiar Scrumbia. 
- Noi suntem Dudu, Bil și Rose și căutăm un loc mai bun unde să locuim, fără 
gunoaie și alte mizerii lăsate de om, dar vrem în același timp să ne întâlnim și 
familiile. 
- Din păcate, familiile voastre nu se a�ă aici, ci în Marea Neagră, dar puteți 
rămâne cu noi cât aveți nevoie.  
Sturionii noștri au stat câteva zile în frumoasa Deltă a Dunării, dar nefericirea 
lor creștea de pe o zi pe alta. Toți trei simțeau că trebuie să își găsească familia, 
oricât de minunată era Delta. 
Așa că, în cele din urmă, cei trei și-au luat la revedere și i-au mulțumit Scrumb-
iei pentru bunăvoință:  
- Sperăm să te revedem cu bine, dragă Scrumbie! Noi vom pleca spre Marea 
Neagră!  
- De fapt, m-am hotărât să vin cu voi.  
Cei 3 sturioni au fost foarte încântați de veste, cuprinzând-o pe Scrumbie 
într-o mare îmbrățișare.

Cei patru și-au continuat așadar drumul împreună, până la Marea Neagră. 
Când au ajuns la destinație, Dudu, Bil și Rose au observat imediat că aceasta 
are o altă culoare față de Dunăre. Au început să se agite, deoarece nici unul 

apa devine mai dulce și mai tulbure, de culoare verzuie, semn că se apropiau 
de gura �uviului. Imediat ce au trecut de un curent puternic, aceștia au plecat 
entuziasmați mai departe.
Aici, în apropiere de vărsarea Dunării în Marea Neagră, doi pescari stăteau 
într-o barcă, sperând că astăzi vor prinde mai mulți pești. Sturionii noștri, prea 
entuziasmați de începerea noii aventuri, s-au lăsat prinși în plasa celor doi 
pescari mari și �oroși și au ajuns în barca acestora. La un moment dat, Dudu a 
rămas fără respirație și s-a zbătut atât de tare încât unul dintre pescari s-a 
speriat și a alunecat, întorcând barca cu susul în jos. Cei trei sturioni au scăpat 
nevătămați, iar Dudu și-a continuat drumul în căutarea părinților alături de 
Rose si Bil.
În cele din urmă, cei trei sturioni ajung aproape de epava Mogoșoaia, unde 
a�au domnul și doamna nisetru. Ajunși la destinație, au început să caute 
camera în care aceștia erau închiși, strigându-i. După un timp, au auzit un 
răspuns dintr-un colț îndepărtat și au înotat rapid înspre acesta. 
- Sunteți bine? Am venit să vă eliberăm, credem că împreună putem deschide 
geamul. 
- De când așteptăm ca un grup mai mare să vină să ne salveze. Dragul meu 
tată nu putea de unul singur, dar vă cunosc?  
- Sunt eu, tata!... Dudu! Sunt împreună cu verișorii mei Morunul și Păstruga. 
Îndepărtați-vă de geam ca să îl putem împinge.
- Nu-mi vine să cred că ne revedem după atâția ani! Abia aștept să te văd, �ule! 
Cei trei sturioni au început să împingă simultan în geamul cel rotund și gros. 
- 3…2…1…și!! a strigat Dudu cu toată puterea. Bil și Rose au împins deodată, 
iar geamul s-a deschis, trântindu-se zgomotos de perete. Verișorii au năvălit în 
cameră, și-au tras su�etul și i-au cuprins pe domnul și pe doamna nisetru 
într-o mare și călduroasă îmbrățișare. 
- Wow! Ce mare te-ai făcut! s-au mirat amândoi părinții, privindu-l pe Dudu. 
- Mi-ați lipsit, mama…! spuse Dudu uitându-se la mama sa, …tata!, întorcân-
du-și privirea spre celălalt părinte. 
- Și tu nouă, dragul nostru! Haideți să plecăm mai repede de aici!
Dudu le-a povestit părinților toate aventurile pe care le-a avut împreună cu cei 
mai buni prieteni ai săi.  
Apoi și-au continuat drumul spre Porțile de Fier, deoarece cu toții aveau o 
misiune clară: să își depună icrele. A urmat un drum lung și anevoios, dar de 
această data nu au mai întâmpinat nicio primejdie. 
Ajuns la Porțile de Fier, Dudu s-a îndepărtat de grup, lăsându-și părinții și 
verișorii în urmă, și s-a apropiat de un nisetru atât de frumos încât nu-și putea 

lua ochii de la el. 
- Bună, eu sunt Dudu și vin din Marea Neagră.Tu cine ești?  
- Eu sunt Lily și vin tot din Marea Neagră. Sunt aici pentru a caută un loc unde 
să-mi depun icrele. 
- Super! Eu o să depun lapți. 
Și au înotat până când au găsit locul potrivit, unde mai erau și alți pești.  
- Uite Dudu, am ajuns! spuse Lily. Era un loc liniștit, pe maluri se vedeau pâlcuri 
de stuf, iar păsări maiestuoase precum cormorani sau egrete zburau pe deasu-
pra apei. Dudu și Lily căutară un loc adânc, cu fundul argilos, unde să-și 
depună icrele și lapții. 
-Aici, Dudu, am găsit locul perfect!  
-O să �u tată, îți vine să crezi?  
-E un moment așa de frumos! spuse Lily.

Dudu și Lily au decis să mai rămână o vreme în aceste locuri, pentru a-și vedea 
copiii, deoarece părinții săi au plecat înainte ca el să se nască și nu voia să 
repete lucrul acesta. 

familia îl învăluia cu o mare putere. Astfel că Dudu a plecat curios spre bărbat-
ul care venea mereu pe malul Dunării și întindea niște plase uriașe, cum nu 
mai văzuse. Era și speriat, dar și entuziasmat de ceea ce urma să se întâmple. 
În plasa în care a fost prins a întâlnit mai mulți frați de-ai lui. 
gândul că ar putea descoperi întreaga lume și poate chiar își va putea căuta și 
familia îl învăluia cu o mare putere. Astfel că Dudu a plecat curios spre bărbat-
ul care venea mereu pe malul Dunării și întindea niște plase uriașe, cum nu 
mai văzuse. Era și speriat, dar și entuziasmat de ceea ce urma să se întâmple. 
În plasa în care a fost prins a întâlnit mai mulți frați de-ai lui. 
Îi auzea vorbind despre cum vor merge la un restaurant apropiat. Un restau-
rant? Oare cum arată? Mi-aș face mulți prieteni acolo? se întreba Dudu nedu-
merit.
Ajuns acolo, a văzut zeci de mese pline cu oameni de jur împrejur. Era vrăjit, 
nu mai văzuse niciodată un om atât de aproape de el, dar sute? Voia să se 
apropie de oameni, dar nu putea ajunge la ei, se tot lovea de ceva…  
- Unde ne a�ăm? a întrebat nedumerit Dudu. 
Se pare că se a�au în acvariul restaurantului. Un pește mai mare decât el l-a 
atenționat că vor � gătiți dacă nu scapă cât mai repede de acolo.  
O fetiță, cu privirea înduioșată se apropie ușor de acvariul în care Dudu era 
pus cu ceilalți pești și a început să vorbească cu el:  
- Tu ce faci aici, micule peștișor? Cum te numești?
- Mă cheamă Dudu și vin din adâncurile Dunării. Sunt curios cum arată lumea 
voastră și îmi caut părinții pe care încă nu i-am cunoscut. Dar tu cine ești? 
- Eu sunt Miruna și sunt membră a clubului TADS. Noi suntem Tineri Activi 
pentru Dunăre și Sturioni, vrem să protejăm mediul înconjurător și să apărăm 
drepturile sturionilor. Dragul meu, ești prea frumos ca să stai în acvariul unui 
restaurant, iar familia ta sigur nu este deasupra apelor unde trăim noi, 
oamenii. Știu că sturionii înoată spre Marea Neagră, în căutarea libertății. 
- Marea Neagră? Ce este aceea? 
- Marea Neagră este un tărâm al apelor, unde toți peștii sunt fericiți și stau cu 
familiile și prietenii lor. 
- Ce aș vrea să ajung acolo! Ai idee cum aș putea să încep traseul? 
- Mi-aș dori să te pot ajuta cumva, dar tot ce pot să fac e să te scot din acvariu. 
Mă duc să vorbesc cu șeful restaurantului, pentru a te cumpăra. Trebuie să ne 
grăbim până ce nu te ia cineva în bucătărie! 
- Este perfect! Mulțumesc, scumpă fetiță! 
- Sper că ne vom revedea cândva. 
- Rămâi cu bine! 

Zis și făcut. Miruna a reușit să negocieze prețul sturionului astfel încât să îl 
poată cumpăra, convingându-l cu greu pe șeful restaurantului. A fugit cu 
punga cu apă în care era pus peștișorul până în apropierea Dunării, unde i-a 
dat drumul. Dudu a început să înoate cât de repede putea, �ind nerăbdător să 
ajungă în paradisul Mării Negre. 

Înotă Dudu cât înotă, dar oboseala și foamea îl ajunseseră. Așadar, a poposit la 
Ostrov și a început să caute mâncare. Nu era nicio urmă de crustacee sau de 
viermi pe care să îi mănânce, dar asta nu l-a oprit din căutare. Pe când se a�a 
la un pas să se dea bătut, fără nicio speranță în su�et, a zărit în depărtare un 
vierme în mijlocul �uviului și a început să înoate spre el cât de repede putea. 
Într-un �nal a ajuns, și-a tras su�etul și, la cât de foame îi era, l-a înfulecat 
dintr-odată. 
Dar o problemă l-a izbit imediat, se simțea tras în sus. Oh nu! Era o momeală! 
Dudu a început să tragă în jos cât de tare a putut, dar nu avea su�cientă forță. 
Dintr-o dată a simțit cum este prins de codiță și tras în jos de două gurițe. Oare 
cine era? O � fost salvarea sa? Trăgând ambii pești cu toată puterea în jos, 
într-un �nal au reușit, iar Dudu a fost eliberat. Am fost pe aproape! Ce noroc 
am avut! s-au gândit micii peștișori.
- Vino cu noi! Îți vom arăta un loc sigur! 
Cei trei s-au ascuns după două pietre mari. Încercând să-și tragă su�etul, Dudu 
a spus:

PARTEA I
A fost odată ca niciodată un mic nisetru pe nume Dudu care încerca pentru 
prima dată să deschidă ochii. Acesta era deranjat de razelele de lumină care se 
re�ectau în apă, iar uitându-se în jur a observat uimit alți 100 de peștișori care 
arătau exact ca el. 
Dudu avea o înfățișare uimitoare: corpul alungit și îndesat, fusiform, neted, de 
o culoare plumburie, însă neprotejat de haina argintie din solzi pe care o au 
toți peștii. El purta o armură formată din cinci șiruri de plăci osoase, decorate 
cu șiruri de mici plăcuțe stelate. 
- Cine sunteți voi? Unde mă a�u? a întrebat el în timp ce toate privirile erau 
ațintite asupra lui.  
- Frații tăi! Suntem în Dunăre, aproape de Corabia. Vino cu noi să îți arătăm 
minunatele ape ale Dunării!
Tot înotând împreună cu frații lui, la un moment dat s-a îndepărtat de grup, 
deoarece auzea în stânga și în dreapta tot felul de povești groaznice. Se pare 
că, din păcate, oamenii nu se gândeau la fericirea sturionilor și la viețile lor. 
Micul peștișor stătea pe gânduri �indcă voia să vadă dacă lumea de deasupra 
apelor era mai frumoasă și mai largă decât ce văzuse el până acum, chiar dacă 
îi răsunau în cap vocile impunătoare ale sturionilor pe care abia îi cunoscuse și 
îl sfătuiau să nu se lase pradă vicleșugurilor oamenilor. Acesta se simțea foarte 
singur deoarece nu își cunoscuse niciodată părinții și voia că aceștia să îi � fost 
alătur. Așa că, într-o zi în care soarele strălucea pe cer mai tare decât de obicei, 
gândul că ar putea descoperi întreaga lume și poate chiar își va putea căuta și 



PARTEA II
Săptămânile treceau, iar lui Dudu îi plăcea să înoate printre algele verzi și roșii 
din Marea Neagră, să privească pisicile și căluții de mare, dar cel mai mult îi 
plăcea să se ia la întrecere cu alți sturioni. Fundul mării i se părea o adevărată 
comoară subacvatică în care înotau o puzderie de peștișori numai buni de 
mâncat, dar cel mai mult îi plăceau moluștele și crustaceele pentru că erau 
mai ușor de prins. Dudu locuia împreună cu bunicii lui. 
Într-o zi, acesta observă două doamne care discutau despre călătoria di�cilă în 
care urmau să plece. 
- Bună ziua doamnelor! Am auzit că plecați într-o călătorie. Pot veni și eu? 
- Călătoria noastră este foarte lungă și grea. Mergem tocmai la Porțile de Fier. 
Ne pare rău dar nu te putem lua cu noi!  
- De ce? Sunt un pește voinic și descurcăreț. Puteți avea încredere în mine. 
- Ești prea tânăr, micuțule sturion. Trebuie să ajungi la maturitate pentu a � 
pregătit pentru acest pas important. Poate peste un an sau doi, până atunci 
mai ai de așteptat.  
- Am înțeles, aveți departe, chiar este un pas important. Vă urez drum bun! 
spuse Dudu trist, în timp ce se îndepărtă ușor.  
- La revedere, micuțule sturion! spuseră doamnele în timp ce îl priveau cum se 
întoarce cuminte acasă.

Timpul se scurgea repede pentru Dudu. Anii treceau, iar el creștea din ce în ce 
mai mult, transformându-se într-un adult chipeș și puternic. Algele prin care 
obișnuia să înoate acum i se păreau plictisitoare, pisicile de mare nu îl mai 
atrăgeau. Simțindu-se deja adult, se duse la bunicul său și-l întrebă lucrul 
care-l frământa cel mai tare: 
- Unde sunt părinții mei? 
- Cum să-ți spun? După ce te-ai născut, părinții tăi au plecat înapoi spre Marea 
Neagră. La un moment dat, �ind lihniți de foame, au căutat de mâncare prin 
nava Mogoșoaia, când, deodată, singura lor cale de întoarcere, un geam mic, 
gros și rotund, s-a trântit și nu se mai putea deschide. Măcar au rămas blocați 
într-o cameră plină cu moluște și crustacee și au ce mânca până în ziua de 
astăzi. Îi vizitez din când în când, dar din păcate nu pot deschide geamul de 
unul singur, iar ultima dată când am fost acolo mai aveau foarte puține 
rezerve.
Fără a-l lăsa să-și termine povestea, Dudu își spuse că trebuie să își elibereze 
părinții. Într-o zi, se trezi de dimineață și înotă până aproape de suprafața 
mării. Soarele strălucea puternic, făcând ca apa să aibă o culoare albastru 
deschis. 

I-a căutat pe Rose și pe Bil, le-a prezentat planul și au plecat împreună la 
drum, ca în vremurile bune. Au înotat ceva vreme, până când au simțit cum 

Zilele treceau repede, iar cei doi deveneau tot mai triști că în cele din urmă își 
vor părăsi copiii. A venit ziua în care urma ca peștișorii să iasă din icre. Entuzi-
asmați, Dudu și Lily au mers acolo cu su�etul la gură, privind cum se nasc 
peștișorii lor. 
Cei doi sturioni s-au bucurat de miracolul pe care l-au trăit și au plecat fericiți 
spre casă, cu gândul că își vor reîntâlni copiii atunci când aceștia vor � 
pregătiți, la rândul lor, să plece în marea călătorie spre Marea Neagră.  
În tot acest timp, a fost mare bucurie și petrecere în toate Tărâmurile apelor, 
deoarece sturionii noștri au dat de știre că în sfârșit familia lor s-a reîntregit. 
Vestea a ajuns și la Miruna, fetița care l-a ajutat pe Dudu în restaurant, astfel că 
s-a ținut o mare petrecere și pe tărâmul de deasupra apelor. 

SFÂRȘIT
 
 

apa devine mai dulce și mai tulbure, de culoare verzuie, semn că se apropiau 
de gura �uviului. Imediat ce au trecut de un curent puternic, aceștia au plecat 
entuziasmați mai departe.
Aici, în apropiere de vărsarea Dunării în Marea Neagră, doi pescari stăteau 
într-o barcă, sperând că astăzi vor prinde mai mulți pești. Sturionii noștri, prea 
entuziasmați de începerea noii aventuri, s-au lăsat prinși în plasa celor doi 
pescari mari și �oroși și au ajuns în barca acestora. La un moment dat, Dudu a 
rămas fără respirație și s-a zbătut atât de tare încât unul dintre pescari s-a 
speriat și a alunecat, întorcând barca cu susul în jos. Cei trei sturioni au scăpat 
nevătămați, iar Dudu și-a continuat drumul în căutarea părinților alături de 
Rose si Bil.
În cele din urmă, cei trei sturioni ajung aproape de epava Mogoșoaia, unde 
a�au domnul și doamna nisetru. Ajunși la destinație, au început să caute 
camera în care aceștia erau închiși, strigându-i. După un timp, au auzit un 
răspuns dintr-un colț îndepărtat și au înotat rapid înspre acesta. 
- Sunteți bine? Am venit să vă eliberăm, credem că împreună putem deschide 
geamul. 
- De când așteptăm ca un grup mai mare să vină să ne salveze. Dragul meu 
tată nu putea de unul singur, dar vă cunosc?  
- Sunt eu, tata!... Dudu! Sunt împreună cu verișorii mei Morunul și Păstruga. 
Îndepărtați-vă de geam ca să îl putem împinge.
- Nu-mi vine să cred că ne revedem după atâția ani! Abia aștept să te văd, �ule! 
Cei trei sturioni au început să împingă simultan în geamul cel rotund și gros. 
- 3…2…1…și!! a strigat Dudu cu toată puterea. Bil și Rose au împins deodată, 
iar geamul s-a deschis, trântindu-se zgomotos de perete. Verișorii au năvălit în 
cameră, și-au tras su�etul și i-au cuprins pe domnul și pe doamna nisetru 
într-o mare și călduroasă îmbrățișare. 
- Wow! Ce mare te-ai făcut! s-au mirat amândoi părinții, privindu-l pe Dudu. 
- Mi-ați lipsit, mama…! spuse Dudu uitându-se la mama sa, …tata!, întorcân-
du-și privirea spre celălalt părinte. 
- Și tu nouă, dragul nostru! Haideți să plecăm mai repede de aici!
Dudu le-a povestit părinților toate aventurile pe care le-a avut împreună cu cei 
mai buni prieteni ai săi.  
Apoi și-au continuat drumul spre Porțile de Fier, deoarece cu toții aveau o 
misiune clară: să își depună icrele. A urmat un drum lung și anevoios, dar de 
această data nu au mai întâmpinat nicio primejdie. 
Ajuns la Porțile de Fier, Dudu s-a îndepărtat de grup, lăsându-și părinții și 
verișorii în urmă, și s-a apropiat de un nisetru atât de frumos încât nu-și putea 

lua ochii de la el. 
- Bună, eu sunt Dudu și vin din Marea Neagră.Tu cine ești?  
- Eu sunt Lily și vin tot din Marea Neagră. Sunt aici pentru a caută un loc unde 
să-mi depun icrele. 
- Super! Eu o să depun lapți. 
Și au înotat până când au găsit locul potrivit, unde mai erau și alți pești.  
- Uite Dudu, am ajuns! spuse Lily. Era un loc liniștit, pe maluri se vedeau pâlcuri 
de stuf, iar păsări maiestuoase precum cormorani sau egrete zburau pe deasu-
pra apei. Dudu și Lily căutară un loc adânc, cu fundul argilos, unde să-și 
depună icrele și lapții. 
-Aici, Dudu, am găsit locul perfect!  
-O să �u tată, îți vine să crezi?  
-E un moment așa de frumos! spuse Lily.

Dudu și Lily au decis să mai rămână o vreme în aceste locuri, pentru a-și vedea 
copiii, deoarece părinții săi au plecat înainte ca el să se nască și nu voia să 
repete lucrul acesta. 



PARTEA II
Săptămânile treceau, iar lui Dudu îi plăcea să înoate printre algele verzi și roșii 
din Marea Neagră, să privească pisicile și căluții de mare, dar cel mai mult îi 
plăcea să se ia la întrecere cu alți sturioni. Fundul mării i se părea o adevărată 
comoară subacvatică în care înotau o puzderie de peștișori numai buni de 
mâncat, dar cel mai mult îi plăceau moluștele și crustaceele pentru că erau 
mai ușor de prins. Dudu locuia împreună cu bunicii lui. 
Într-o zi, acesta observă două doamne care discutau despre călătoria di�cilă în 
care urmau să plece. 
- Bună ziua doamnelor! Am auzit că plecați într-o călătorie. Pot veni și eu? 
- Călătoria noastră este foarte lungă și grea. Mergem tocmai la Porțile de Fier. 
Ne pare rău dar nu te putem lua cu noi!  
- De ce? Sunt un pește voinic și descurcăreț. Puteți avea încredere în mine. 
- Ești prea tânăr, micuțule sturion. Trebuie să ajungi la maturitate pentu a � 
pregătit pentru acest pas important. Poate peste un an sau doi, până atunci 
mai ai de așteptat.  
- Am înțeles, aveți departe, chiar este un pas important. Vă urez drum bun! 
spuse Dudu trist, în timp ce se îndepărtă ușor.  
- La revedere, micuțule sturion! spuseră doamnele în timp ce îl priveau cum se 
întoarce cuminte acasă.

Timpul se scurgea repede pentru Dudu. Anii treceau, iar el creștea din ce în ce 
mai mult, transformându-se într-un adult chipeș și puternic. Algele prin care 
obișnuia să înoate acum i se păreau plictisitoare, pisicile de mare nu îl mai 
atrăgeau. Simțindu-se deja adult, se duse la bunicul său și-l întrebă lucrul 
care-l frământa cel mai tare: 
- Unde sunt părinții mei? 
- Cum să-ți spun? După ce te-ai născut, părinții tăi au plecat înapoi spre Marea 
Neagră. La un moment dat, �ind lihniți de foame, au căutat de mâncare prin 
nava Mogoșoaia, când, deodată, singura lor cale de întoarcere, un geam mic, 
gros și rotund, s-a trântit și nu se mai putea deschide. Măcar au rămas blocați 
într-o cameră plină cu moluște și crustacee și au ce mânca până în ziua de 
astăzi. Îi vizitez din când în când, dar din păcate nu pot deschide geamul de 
unul singur, iar ultima dată când am fost acolo mai aveau foarte puține 
rezerve.
Fără a-l lăsa să-și termine povestea, Dudu își spuse că trebuie să își elibereze 
părinții. Într-o zi, se trezi de dimineață și înotă până aproape de suprafața 
mării. Soarele strălucea puternic, făcând ca apa să aibă o culoare albastru 
deschis. 

I-a căutat pe Rose și pe Bil, le-a prezentat planul și au plecat împreună la 
drum, ca în vremurile bune. Au înotat ceva vreme, până când au simțit cum 
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mai ușor de prins. Dudu locuia împreună cu bunicii lui. 
Într-o zi, acesta observă două doamne care discutau despre călătoria di�cilă în 
care urmau să plece. 
- Bună ziua doamnelor! Am auzit că plecați într-o călătorie. Pot veni și eu? 
- Călătoria noastră este foarte lungă și grea. Mergem tocmai la Porțile de Fier. 
Ne pare rău dar nu te putem lua cu noi!  
- De ce? Sunt un pește voinic și descurcăreț. Puteți avea încredere în mine. 
- Ești prea tânăr, micuțule sturion. Trebuie să ajungi la maturitate pentu a � 
pregătit pentru acest pas important. Poate peste un an sau doi, până atunci 
mai ai de așteptat.  
- Am înțeles, aveți departe, chiar este un pas important. Vă urez drum bun! 
spuse Dudu trist, în timp ce se îndepărtă ușor.  
- La revedere, micuțule sturion! spuseră doamnele în timp ce îl priveau cum se 
întoarce cuminte acasă.

Timpul se scurgea repede pentru Dudu. Anii treceau, iar el creștea din ce în ce 
mai mult, transformându-se într-un adult chipeș și puternic. Algele prin care 
obișnuia să înoate acum i se păreau plictisitoare, pisicile de mare nu îl mai 
atrăgeau. Simțindu-se deja adult, se duse la bunicul său și-l întrebă lucrul 
care-l frământa cel mai tare: 
- Unde sunt părinții mei? 
- Cum să-ți spun? După ce te-ai născut, părinții tăi au plecat înapoi spre Marea 
Neagră. La un moment dat, �ind lihniți de foame, au căutat de mâncare prin 
nava Mogoșoaia, când, deodată, singura lor cale de întoarcere, un geam mic, 
gros și rotund, s-a trântit și nu se mai putea deschide. Măcar au rămas blocați 
într-o cameră plină cu moluște și crustacee și au ce mânca până în ziua de 
astăzi. Îi vizitez din când în când, dar din păcate nu pot deschide geamul de 
unul singur, iar ultima dată când am fost acolo mai aveau foarte puține 
rezerve.
Fără a-l lăsa să-și termine povestea, Dudu își spuse că trebuie să își elibereze 
părinții. Într-o zi, se trezi de dimineață și înotă până aproape de suprafața 
mării. Soarele strălucea puternic, făcând ca apa să aibă o culoare albastru 
deschis. 

I-a căutat pe Rose și pe Bil, le-a prezentat planul și au plecat împreună la 
drum, ca în vremurile bune. Au înotat ceva vreme, până când au simțit cum 

Zilele treceau repede, iar cei doi deveneau tot mai triști că în cele din urmă își 
vor părăsi copiii. A venit ziua în care urma ca peștișorii să iasă din icre. Entuzi-
asmați, Dudu și Lily au mers acolo cu su�etul la gură, privind cum se nasc 
peștișorii lor. 
Cei doi sturioni s-au bucurat de miracolul pe care l-au trăit și au plecat fericiți 
spre casă, cu gândul că își vor reîntâlni copiii atunci când aceștia vor � 
pregătiți, la rândul lor, să plece în marea călătorie spre Marea Neagră.  
În tot acest timp, a fost mare bucurie și petrecere în toate Tărâmurile apelor, 
deoarece sturionii noștri au dat de știre că în sfârșit familia lor s-a reîntregit. 
Vestea a ajuns și la Miruna, fetița care l-a ajutat pe Dudu în restaurant, astfel că 
s-a ținut o mare petrecere și pe tărâmul de deasupra apelor. 
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PROIECTUL:

LIFE for Danube Sturgeons „Conservarea sustenabilă a sturionilor din 
Dunăre prin prevenirea și reducerea braconajului și comerțului ilegal cu 
produse din sturion” se axează pe conservarea sturionilor din Dunăre, specii 
amenințate cu dispariția. 

Cauzele declinului sunt complexe, dar lipsa conștientizării și a informării ne 
conduc spre principala cauză: exploatarea excesivă. În ciuda legilor de 
protecție, pescuitul ilegal și comerțul cu carne și icre provenite de la sturionii 
sălbatici, pun încă în pericol ultimele exemplare supraviețuitoare ale acestei 
specii antice și emblematice.

Țări partenere: Austria, Bulgaria, România, Germania, Serbia, Ucraina
Perioada proiectului: Octombrie 2016 – Decembrie 2020
Finanțare: Acest proiect este �nanțat prin intermediul programului Uniunii 
Europene LIFE ce acționează în sprijinul mediului înconjurător și al combaterii 
schimbărilor climatice.

Pentru mai multe informații accesați: www.sturioni.wwf.ro

apa devine mai dulce și mai tulbure, de culoare verzuie, semn că se apropiau 
de gura �uviului. Imediat ce au trecut de un curent puternic, aceștia au plecat 
entuziasmați mai departe.
Aici, în apropiere de vărsarea Dunării în Marea Neagră, doi pescari stăteau 
într-o barcă, sperând că astăzi vor prinde mai mulți pești. Sturionii noștri, prea 
entuziasmați de începerea noii aventuri, s-au lăsat prinși în plasa celor doi 
pescari mari și �oroși și au ajuns în barca acestora. La un moment dat, Dudu a 
rămas fără respirație și s-a zbătut atât de tare încât unul dintre pescari s-a 
speriat și a alunecat, întorcând barca cu susul în jos. Cei trei sturioni au scăpat 
nevătămați, iar Dudu și-a continuat drumul în căutarea părinților alături de 
Rose si Bil.
În cele din urmă, cei trei sturioni ajung aproape de epava Mogoșoaia, unde 
a�au domnul și doamna nisetru. Ajunși la destinație, au început să caute 
camera în care aceștia erau închiși, strigându-i. După un timp, au auzit un 
răspuns dintr-un colț îndepărtat și au înotat rapid înspre acesta. 
- Sunteți bine? Am venit să vă eliberăm, credem că împreună putem deschide 
geamul. 
- De când așteptăm ca un grup mai mare să vină să ne salveze. Dragul meu 
tată nu putea de unul singur, dar vă cunosc?  
- Sunt eu, tata!... Dudu! Sunt împreună cu verișorii mei Morunul și Păstruga. 
Îndepărtați-vă de geam ca să îl putem împinge.
- Nu-mi vine să cred că ne revedem după atâția ani! Abia aștept să te văd, �ule! 
Cei trei sturioni au început să împingă simultan în geamul cel rotund și gros. 
- 3…2…1…și!! a strigat Dudu cu toată puterea. Bil și Rose au împins deodată, 
iar geamul s-a deschis, trântindu-se zgomotos de perete. Verișorii au năvălit în 
cameră, și-au tras su�etul și i-au cuprins pe domnul și pe doamna nisetru 
într-o mare și călduroasă îmbrățișare. 
- Wow! Ce mare te-ai făcut! s-au mirat amândoi părinții, privindu-l pe Dudu. 
- Mi-ați lipsit, mama…! spuse Dudu uitându-se la mama sa, …tata!, întorcân-
du-și privirea spre celălalt părinte. 
- Și tu nouă, dragul nostru! Haideți să plecăm mai repede de aici!
Dudu le-a povestit părinților toate aventurile pe care le-a avut împreună cu cei 
mai buni prieteni ai săi.  
Apoi și-au continuat drumul spre Porțile de Fier, deoarece cu toții aveau o 
misiune clară: să își depună icrele. A urmat un drum lung și anevoios, dar de 
această data nu au mai întâmpinat nicio primejdie. 
Ajuns la Porțile de Fier, Dudu s-a îndepărtat de grup, lăsându-și părinții și 
verișorii în urmă, și s-a apropiat de un nisetru atât de frumos încât nu-și putea 

lua ochii de la el. 
- Bună, eu sunt Dudu și vin din Marea Neagră.Tu cine ești?  
- Eu sunt Lily și vin tot din Marea Neagră. Sunt aici pentru a caută un loc unde 
să-mi depun icrele. 
- Super! Eu o să depun lapți. 
Și au înotat până când au găsit locul potrivit, unde mai erau și alți pești.  
- Uite Dudu, am ajuns! spuse Lily. Era un loc liniștit, pe maluri se vedeau pâlcuri 
de stuf, iar păsări maiestuoase precum cormorani sau egrete zburau pe deasu-
pra apei. Dudu și Lily căutară un loc adânc, cu fundul argilos, unde să-și 
depună icrele și lapții. 
-Aici, Dudu, am găsit locul perfect!  
-O să �u tată, îți vine să crezi?  
-E un moment așa de frumos! spuse Lily.

Dudu și Lily au decis să mai rămână o vreme în aceste locuri, pentru a-și vedea 
copiii, deoarece părinții săi au plecat înainte ca el să se nască și nu voia să 
repete lucrul acesta. 

WWF i partenerii proiectului recunosc sprijinul nanciar 
oferit de Comisia European . Con inutul i opiniile exprimate 
în aceast  publica ie apar in exclusiv WWF i partenerilor 
proiectului. 



PARTEA II
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obișnuia să înoate acum i se păreau plictisitoare, pisicile de mare nu îl mai 
atrăgeau. Simțindu-se deja adult, se duse la bunicul său și-l întrebă lucrul 
care-l frământa cel mai tare: 
- Unde sunt părinții mei? 
- Cum să-ți spun? După ce te-ai născut, părinții tăi au plecat înapoi spre Marea 
Neagră. La un moment dat, �ind lihniți de foame, au căutat de mâncare prin 
nava Mogoșoaia, când, deodată, singura lor cale de întoarcere, un geam mic, 
gros și rotund, s-a trântit și nu se mai putea deschide. Măcar au rămas blocați 
într-o cameră plină cu moluște și crustacee și au ce mânca până în ziua de 
astăzi. Îi vizitez din când în când, dar din păcate nu pot deschide geamul de 
unul singur, iar ultima dată când am fost acolo mai aveau foarte puține 
rezerve.
Fără a-l lăsa să-și termine povestea, Dudu își spuse că trebuie să își elibereze 
părinții. Într-o zi, se trezi de dimineață și înotă până aproape de suprafața 
mării. Soarele strălucea puternic, făcând ca apa să aibă o culoare albastru 
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deoarece sturionii noștri au dat de știre că în sfârșit familia lor s-a reîntregit. 
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