
 

Premiul Un cititor de șapte stele 

 

Copilăria se dezvăluie prin surpriza locurilor 

descoperite, prin bucuriile trăite cu prietenii și 

colegii de clasă, dialoguri haioase, contemplări ale 

apusului de soare, plimbări pe plajă sau pe cărări de 

munte, prin mesaje sau lungi confesiuni. Și, 

bineînțeles, în cărți citite, în pagini care se 

transformă în imagini, visuri, gânduri, notițe, 

experiențe, călătorii, povești care concurează cu  

realitatea însăși.  

Acolo, printre cărți, o putem descoperi și pe 

Urucu Evelyn, o pasionată de ficțiune, un cititor în 

oglindă care caută, prin literatură, calea către sine. Dar 

experiența ei nu ar fi completă dacă s-ar opri  pierdută ca Narcis în oglinda apei și s-ar gândi numai la 

ea însăși. Evelyn face să rodească lumea din jurul ei, întrebându-se, ca Povestașul lui Jean-Claude 

Carriere: „Omul căruia îi spun povestea va învăța ceva din ceea ce îi spun?” Și se pare că poveștile 

citite de ea au ajuns și  la inimile altor  cititori, căci ce bucurie poate fi deplină, dacă nu este împărtășită 

cu ceilalți?  

Acest lucru a fost posibil deoarece în luna august, după 

examenele naționale, când toți copiii erau în vacanță, Evelyn s-

a pregătit pentru un alt tip de admitere. Ea s-a bucurat 

împreună cu alți iubitori ai cuvântului scris de cărțile bune pe 

care le-a citit în această vară, postând timp de zece zile recenzii 

pe site-ul Lecturiadei 2021, la secțiunea Cărți de top. 

Rezultatul a fost premiul care i-a adus calificarea pentru Școala 

solomonarilor 2021, parte dintr-un proiect inedit, de lungă 

durată, organizat de Asociația Profesorilor de Limba și 

Literatura Română „Ioana Em. Petrescu” ( ANPRO), cu sediul 

la Cluj. 

Aceasta înseamnă că în perioada 1-3 septembrie va face 

o alt fel de pregătire, jucându-se, mirându-se, întrebându-se, îndoindu-se sau chiar greșind. Totul sună 

foarte bine pentru că va face parte dintr-un grup de lucru în care se învață, se citește și se scrie alături 

de alți copii isteți din toată țara, profesori, scriitori și critici literari cunoscuți. Cu siguranță va fi o 

experiență unică și originală, o călătorie de poveste, în timp și spațiu, peste sate și orașe, va străbate 

munți și văi, atât cu piciorul, cât și călare pe balaurul on-line, ca să găsească cea mai frumoasă poveste. 

Iar dacă nu o va găsi, o va inventa ea. 


