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ÎN ATENŢIA TUTUROR
BĂIEŢILOR INVINCIBILI

Vrei s\ [tii ce trebuie s\ faci ca s\ ajungi de]in\torul unui
record mondial, cum s\ serve[ti, astfel încât s\ marchezi un
punct la tenis sau cum s\ dansezi haka? Po]i afla totul din
aceast\ carte, dar mai întâi, iat\ câteva sfaturi. Nu po]i fi
invincibil dac\ te love[ti sau e[ti r\nit. Este bine s\ iei toate
m\surile, astfel încât drumul t\u c\tre succes s\ fie sigur,
lipsit de incidente nepl\cute. Nu uita urm\toarele:

• Poart\ echipament de protec]ie de fiecare dat\ când
este necesar; de exemplu, când mergi cu bicicleta sau 
cu skateboardul.

• Dac\ te r\ne[ti, nu ignora durerea. Opre[te-te,
odihne[te-te [i cere ajutorul unui medic. 

• Nu practica activit\]ile prezentate în aceast\ carte
singur sau înso]it doar de prieteni,
decât în cazul în care p\rin]ii sau
cei care te au în grij\ sunt de
acord, [tiu exact unde te duci
[i ce faci. 

• Dac\ tu sau p\rin]ii t\i
sunte]i îngrijora]i în ceea ce
prive[te s\n\tatea, cere]i
sfatul unui medic înainte de a
practica vreo activitate fizic\.

Dac\ întâlne[ti termeni sportivi pe
care nu-i cuno[ti, consult\
glosarul de la pag. 126, unde
ace[tia sunt explica]i. 
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CUM SĂ CÂŞTIGI O CURSĂ 
DE CĂMILE

Cursele de c\mile reprezint\ un sport popular, mai ales în
Orientul Mijlociu, unde este la fel de vechi precum cursele
de cai. Ca s\ fii jocheu, trebuie s\ dai dovad\ de curaj,
deoarece o c\mil\ bine antrenat\ poate alerga cu o vitez\
constant\ de 40 km/h [i poate sprinta cu 65 km/h.

CUM SĂ TE SIMŢI BINE ÎN ŞA

Ca s\ participi la o astfel de curs\, desigur c\, înainte de
toate, trebuie s\ [tii cum s\ încaleci o c\mil\. Din fericire,
acest lucru e mai simplu când ai de-a face cu o c\mil\
antrenat\ în acest scop, obi[nuit\ deci s\ fie înc\lecat\,
decât cu una s\lbatic\. 

1. Antrenorul îi va comanda c\milei s\ stea în genunchi.
Roag\-l s\ ]in\ un picior pe unul dintre membrele ei
anterioare, astfel încât c\mila s\ nu se ridice înainte ca
tu s\ o fi înc\lecat. 

2. Pune un picior în sc\ri]a cea mai apropiat\ de tine.
Asigur\-te c\ pui piciorul drept în sc\ri]a dreapt\, iar pe
cel stâng în sc\ri]a stâng\. Dac\ faci invers, vei sta cu
fa]a c\tre coada c\milei, ceea ce ar fi penibil. 

3. Printr-o mi[care hot\rât\, trece-]i al doilea picior — pe
care nu l-ai b\gat înc\ în sc\ri]\ — peste [a, apoi
relaxeaz\-te. C\mila se va ridica mai întâi pe membrele
posterioare, moment în care trebuie s\ te la[i pe spate,
pentru a nu fi aruncat înainte. Apoi se va ridica pe
membrele anterioare, când va trebui s\ te apleci înainte. 

Acum e[ti gata s\ porne[ti în curs\!
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A c\l\ri o c\mil\ nu este acela[i lucru cu a c\l\ri un cal.
C\mila î[i mi[c\ picioarele altfel [i, de aceea, ea se înclin\
într-o parte [i în cealalt\. Când c\mila are vitez\ mare, 
ai nevoie de o anumit\ tehnic\ pentru a te men]ine în [a.
Trage genunchii la piept în momentul în care animalul
porne[te. Astfel, vei face fa]\ mai u[or balansului. Când
c\mila începe s\ alerge mai repede, întinde un picior [i
trece-l peste gâtul ei, ca s\ stai mai comod. Baft\!
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CUM SĂ FACI ACROBAŢII 
CU ZMEUL

În\l]area zmeielor este o tradi]ie veche de mii de ani. Una
dintre cele mai cunoscute forme ale acestui joc este
„acroba]ia”, pentru care ai nevoie de un zmeu triunghiular —
denumit „delta” —, prins cu dou\ fire. Se ]ine câte un fir în
fiecare mân\. 

CUM SĂ RIDICI ZMEUL

1. Mai întâi, asigur\-te c\ cele dou\ fire sunt egale.
Fiecare fir trebuie s\ aib\ între 20 [i
30 de metri lungime.

2. A[az\-te cu spatele la vânt. }ine
mânerele firelor în fa]a ta. Roag\ pe
cineva s\ ]in\ zmeul pu]in deasupra
solului, iar tu dep\rteaz\-te astfel
încât firele s\ fie întinse.

3. Dac\ vântul este destul de puternic,
este suficient ca persoana care te
ajut\ s\ arunce pur [i simplu zmeul în
aer. Dac\ vântul este slab, f\ un pas
înapoi [i trage ambele mânere în jos,
astfel încât zmeul s\ se înal]e. 

4. Dup\ aceea, adu mâinile în
pozi]ia ini]ial\, adic\ în fa]a
trunchiului. Dac\ vrei ca zmeul s\ se
mi[te spre dreapta, trage încet
înapoi de mânerul drept. Dac\ vrei
s\ se mi[te spre stânga, trage încet
înapoi de mânerul stâng.
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ACROBAŢIE PENTRU ÎNCEPĂTORI

Mi[carea în form\ de cifra opt este foarte simpl\, chiar [i
pentru un încep\tor. Iat\ ce trebuie s\ faci:

1. Mi[c\ zmeul spre dreapta. Apoi schimb\ încet pozi]ia
mâinilor [i adu-le la acela[i nivel. Trage înapoi de
mânerul stâng, pentru ca zmeul s\ pluteasc\ spre stânga.

2. Mi[c\-l cu aten]ie spre dreapta, apoi îndreapt\-l, dup\
care deplaseaz\-l spre stânga. Zmeul t\u va desena în
aer cifra opt.

Aten]ie! }ine seama întotdeauna de persoanele din
apropierea ta. S\ te loveasc\ un zmeu în cap poate fi
dureros. Nu în\l]a niciodat\ zmeul când e furtun\, [i nici
într-o zon\ în care exist\ cabluri electrice. 

Fire


