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ماريا فضولية ومبدعة وخجولة. وتحب 
الرياضيات والعزف على البيانو. وتعشق 

األلغاز وتحاول ترتيب األشياء. كما أنها 
تستمتع بلعب كرة السلة مع شقيقتها 

الكبرى.

لون ماريا المفضل هو األزرق. وحيوانها 
المفضل هو فرس النبي. ويمكن لماريا 

أن تأكل الجبن كل يوم! وهي ال تحب 
تناول الشوفان وال يروقها الرعد والبرق 

على اإلطالق.

تحب ماريا اللعب على جهاز الكمبيوتر 
الخاص بها. وتتمنى لو أنها كانت أكثر 

مهارة في البرمجة. وتعشق الخروج 
للسير في الغابة بحًثا عن الحشرات 
الرائعة. تشعر باإلحراج عندما تُسأل 

في الفصل وال تعرف اإلجابة. ودائًما ما 
تُضحكها الضوضاء السخيفة!

تسير ماريا إلى المدرسة مع والدها 
وشقيقتها. وتحب قراءة قصص األبطال 

الخارقين. وتريد ماريا أن تصبح طبيبة 
عندما تكبر.
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دانيال مولع بالفن وهو شخص مغامر 
ومتعاون. ويحب بناء وإنشاء أشياء 

جديدة. الفن مادته الدراسية المفضلة. 
ولونه المفضل هو األخضر.

لدى دانيال أخ توأم. وموهبة دانيال 
السرية أنه يستطيع الدوران ٣٠ مرة 

متتالية دون أن يُصاب بالدوار.

ال يُحب دانيال السبانخ أو الثعابين. 
ولكنه يحب البيتزا كثيرًا. ويحب 
المدرسة لكنه يتمنى أن يتحّسن 

مستواه في الرياضيات. ويحب دانيال 
إصالح األشياء. ولديه فضول لمعرفة 
كيفية بناء األشياء. ودائًما ما تضحكه 

نكات «دق الباب».

ال يحب دانيال االستيقاظ مبكرًا 
للذهاب إلى المدرسة. ويستقل الحافلة 

إلى المدرسة ويعشق قراءة قصص 
األصدقاء الذين يحلون المشاكل 

وينقذون المواقف. ويريد أن يصبح 
مهندًسا معماريًا عندما يكبر.
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صوفي مرحة ومبدعة وساذجة بعض 
الشيء. وتحب السباحة ولعب التنس. 
وهدفها أن تفوز يوًما ما بميدالية ذهبية 

في دورة األلعاب األولمبية.

المادة الدراسية المفضلة لصوفي 
هي الكتابة. ولذلك تحب الكتابة عن 
مشاهير الرياضيين. ولونها المفضل 

هو البرتقالي. السالحف هي الحيوانات 
المفضلة لديها.

وتغضب صوفي عندما تستعير أختها 
الصغيرة أغراضها دون أن تستأذنها. 

موهبتها السرية أنها تستطيع الشقلبة 
الخلفية على اليدين. وهي ال تحب تناول 
الكُرُْنب. ولكن تعشق البقاء بالقرب من 

المحيط. ويمكنها أن تذكر أسماء أكثر 
من ١٠٠ نوٍع مختلف من األسماك!

دائًما ما تُضحكها الرسوم المتحركة. 
وعادة ما تقود دراجتها األرجوانية 

والبرتقالية إلى المدرسة. تريد صوفي أن 
تكون صحفية عندما تكبر.
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ليو سعيد وطيب وهادئ قليًال. ويحب 
القراءة. ودائًما ما يحمل في حقيبته 

كتابًا عن الكائنات الفضائية أو الزومبي.

وهو يعشق الركض ويعتقد أنه أصبح 
سريًعا جًدا. وهو على يقين من قدرته 

على الفرار من فضائي أو زومبي إذا 
اضطر إلى ذلك يوًما.

يتمنى ليو أن يكون أفضل في الرسم. 
ولونه المفضل هو األصفر. ويعتقد أن 

الضفادع هي أروع الكائنات! ويتمنى لو 
كان لديه ضفدٌع مستأنس. ولدى ليو أخ 

كبير وقطة مستأنسة.

ال يحب ليو كونه قصير جًدا. وينتظر 
بشوق أن يصبح أطول. موهبة ليو 

السرية هي اتقانه قراءة الحروف 
الهجائية بطريقة معكوسة بثالث �٣� 

لغات مختلفة. وتفزعه العناكب! 

دائًما ما تكون المفاجآت الكبيرة سبًبا 
في إسعاده. وتنقله أمه بالسيارة من 
المدرسة وإليها كل يوم. ويريد ليو أن 

يصمم ألعاب الفيديو عندما يكبر.
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