Para për të shitur!
Tekst për librin me figura në shqip

Lorenz Pauli (texto) / Claudia de Weck (ilustrações)

Para për të shitur!

2

Teksti i librit me figura «Geld zu verkaufen!»
përkthyer nga Interna Translations AG, Zürich
E drejta e autorit e versionit në shqip (c) 2017 tek Pro Juventute, Zürich.
Ai gjendet tre herë në dispozicion për tu shkarkuar në finanzkompetenz.projuventute.ch,
competences-financieres.projuventute.ch dhe competenze-finanziarie.projuventute.ch
dhe nuk lejohet të përdoret për qëllime komerciale.
I njëjti tekst mund të merret edhe
si libër i shtypur
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• në portugisht: Dinheiro à venda!
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Alma po ndërton në breg një shtëpi në pemë me dru të sjellë nga lumi. Milan po e
vështron nga kopshti i tij.
Papritur ai thërret: „Mami! Unë dua të ndërtoj një shtëpi në pemë!“

8 9

Sot shtëpia në pemë e Almës është pothuajse e ndërtuar.
Por edhe Milan ka material tani: Kompleti i ndërtimit XXL i Woodpecker.
„Jo, mami, ti nuk ke nevojë të na ndihmosh, unë dëshiroj të bëj vetë atë!“ thërret Milan
dhe studion udhëzimin e ndërtimit.
Aha: Çekiç, kaçavidë e vogël, kaçavidë e madhe, metër i palosshëm, nivel.
Milan merr veglat në bodrum, kthehet dhe shfryn: Por tani mungojnë papritur dërrasa?!

10 11 „Ti atje lartë!“, thërret Milan, „ti ke vjedhur dërrasa! Silli përsëri këtu!“
Alma qesh: „Nëse atje ka shumë dhe këtu pak, atëherë duhen ndarë. Kjo është drejtësi.“
Milan shfryn: „Drejtësi është nëse unë ty të godas, hajdute! Bliji vetë dërrasat.“
12 13 Alma lëkund këmbët mbi cepin e platformës së saj.
„Unë nuk kam para! Më jep para dhe unë i blej dërrasat.“
Por Milan tund kokën: „Paratë nuk merren thjeshtë me të thënë.
Për para duhet të punosh. Puno për mua: Më ndihmo mua të ndërtojmë së bashku!»
Alma zbret poshtë me dërrasat Woodpecker dhe shtrembëron kokën:
„Sa shumë ke punuar ti për dërrasat tuaja?“
14 15 Alma dhe Milan montojnë kompletin e ndërtimit Woodpecker. Alma pyet: „Përse nuk
ndërton lartë në pemë? Atje është shumë bukur!“
Milan mbledh supet: „Mami ka thënë, që kompleti i ndërtimit të shtëpisë në pemë është
i shitur për momentin.“ Alma qesh: „Ajo vetëm se ka frikë që ti bie nga pema! Do ta
marr tani shpërblimin tim?“
Milan sjell gjënë e tij të madhe dhe tre monedha të vogla. „Paratë janë shpërblimi yt për
punën. Nëse do, mund të ma blesh mua këtë si material ndërtimi: Është teatri im i
vjetër me kukulla.“
Alma kontrollon Materialin: „Sa kushton?“
Milan tregon tek tre monedhat e parave: „Saktësisht kaq shumë.“
Alma është dakord.
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16 17 Së bashku ato vazhdojnë të ndërtojnë sipër. Alma qesh: „Duhet që unë të paguaj ty
tani për punën tënde?“
Kur gjithçka është gati, ato blejnë me tre monedhat limonadë dhe vënë bast se kush
gromësin më shumë në shtëpinë në pemë.
Alma mendohet: „Ne na duhet edhe një shkallë e varur. A ke një litar të gjatë?“ Milan
tund kokën. „Litarët janë shitur për momentin thotë mami.“
„Futja kot!“, thotë Alma. „Hajde, ne do ta blejmë një.“
Milan shikon shishet bosh të limonadës: „Ne nuk kemi më para…“, shfryn ai. „Nuk ka
rëndësi! Ne do ti bëjmë vetë paratë!“, thotë Alma.
18 19 Së bashku ato vizatojnë shumë kartëmonedha. Çdonjëra prej tyre është e ndryshme:
Me figura fantastike dhe me numra fantastik, dhe me aq shume zero sa është e mundur.
20 21 Por në dyqanin e materialeve të ndërtimit, tek kasa ato nuk kanë sukses me paratë
e tyre.
Milan ka një ide.
22 23 Ulen me kartëmonedhat e tyre mbi murin para derës.
Milan thërret: „Shiten shënjuese librash!“
Në vetëm një orë ato shesin të gjitha shënjueset e librave në formën e kartëmonedhave.
Dhe me paratë e vërteta ato blejnë litarin më të gjatë.
Madje disa para i teprojnë!
24 25 Litari mjafton për dy shkallë të varura: Një nga shtëpia XXl Woodpecker deri në
shtëpinë në pemë. Dhe një nga shtëpia në pemë deri tek uji.
Paratë e mbetura Alma dhe Milani i fusnin në kavanozin e reçelit.
28 29 Milan rrotullon në dorë kavanozin e reçelit:
„Nëse ne do të kursejmë edhe më shumë para, ne mund të blejmë gjashtë fuçi bosh.
Ato mund ti lidhin bashkë dhe të formojmë një trap dhe të vendosim kapelet!»
Edhe sytë e Almës ndriçojnë: „Me atë ne mund të lundrojmë dhe të gjejmë një thesar
piratësh. Dhe pastaj ne jemi të pasur dhe mund të dembelosemi duke u ngrohur në diell!“
30 31 Milan buzëqesh: „Po ne që tani po dembelosemi duke u ngrohur në diell…“
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