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Një aventurë
     që i mbështet
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Kush është Ana Rrezedielli?

Ana Rrezedielli dhe shokët: Mbrojnë jetën nën ujë është e drejtë autoriale e 2017 Annie Sunbeam LLC 4044 NE 7 Avenue 7, Suite 100 Fort 
Lauderdale, FL 33334. Të gjitha të drejtat e rezervuara në SHBA. "ANA RREZEDIELLI DHE SHOKËT" është markë tregtare në pronësi të Annie 
Sunnbeam LLC. Të gjithë emrat, personazhet, ngjarjet dhe vendndodhjet në këtë libër janë plotësisht të trilluara. Çdo ngjashmëri me persona të 
vërtetë (të gjallë ose të vdekur), ngjarje ose vende është e rastësishme. Asnjë pjesë e këtij libri nuk mund të riprodhohet ose të shtypet pa lejen e 
shprehur me shkrim të Annie Sunbeam LLC. Për pyetje në lidhje me shtypjen, licencimin, media ose të ngjashme, kontaktoni 
sales@kreativekontent.com. Për më shumë informata, vizitoni faqen www.anniesunbeam.com.

Ana Rrezedielli është një qenie kozmike me fuqi të 
jashtëzakonshme dhe teknologji jashtëtokësore.
Ajo është udhëheqësi heroik i ekipit "Zgjidhja ndaj 
ndotjes" (ZnN), një qenie që nuk plaket që ka ardhur në 
planetin Tokë me anijen e saj kozmike me teknologji të 
avancuar që mund të lundrojë nën ujë. Ajo erdhi në Tokë 
me pushime dhe ra në kontakt me të gjithë anëtarët e 
ekipit ZnN në të gjithë botën. Gjatë udhëtimit të saj, 
Anna mësoi për dëmtimin e madh të Tokës dhe
burimet e saj natyrore. Pushimet e saj u
shndërruan në hetim të çuditshëm të
shushatjes që ndikon njerëzit dhe mënyrën
se si ata e trajtojnë me pakujdes planetin
e tyre. Anna komunikon me kafshët dhe
njerëzit. Ajo ka syze rrezedielli
holografike dhe anije kozmike me
super fuqi dhe aftësi komunikimi.
Ato lëshojnë rreze dielli që
shkatërrojnë përkohësisht errësirën
që kontrollon mendjet e njerëzve dhe
ndikon njerëzit dhe mënyrën se si ata
i shkaktojnë dëm mjedisit jetësor, oqeaneve,
lumenjve dhe përrenjve. Ato gjithashtu e lidhin
Anën me ekipin e saj ZnN.

Mbrojtja e oqeaneve, peshqve dhe jetës së egër që jeton në
to janë katërmbëdhjetë nga shtatëmbëdhjetë qëllimet për zhvillimin e 
qëndrueshëm (shkurtimisht quhen QZhQ). Bashkojuni Anës dhe miqve të 
saj në këtë detyrë të rëndësishme të ndërgjegjësimit dhe bëni ndryshime 
në të mirë të të gjithëve.























AUTORË: 
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Përgjigje në pyetjen si të ndihmojmë në mbrojtjen e botës së egër në oqeanet: Ricikloni. 
Mblidhni plehrat. Pastroni plehrat nga plazhet. Përdorni torba pëlhure për blerje. Ngisni biçikletë. 
Ngisni makinë elektrike. Përdorni energjinë e erës. Mbillni kopshte/pemë. Instaloni panele diellore në shtëpinë tuaj. 
Zbatoni praktika të qëndrueshme të peshkimit (blini peshk nga shitës të speci�kuar)

FALËNDERIM TË VEÇANT:
Endrju Hadson
Natabara Roloson
Shon Sauti
Shenon o'Shi
Kali En King-Ga�
Graciela Leap
Marko Rodrigez
Semi Silver
Xhered Margolis

Kllajv Horvic
Dilan Horvic
Arlin dhe Herb Margolis
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Fro rohas
Kimberlli Fraga
Xheki Papie
Kim Tobin
Xhenet Kerus
Kejti Romano
CAA/Grupi Global Brends
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dhe Xhenet Kerus
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QËLLIME PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM

SHTATËMBËDHJETË QËLLIME PËR TË ARRITUR TRE GJËRA TË 
JASHTËZAKONSHME NË PESËMBËDHJETË VITET E ARDHSHME:

1. TI VIHET FUND VARFËRISË SË MADHE
2. LUFTIMI I PABARAZISË DHE PADREJTËSISË

3. ULJA E NDRYSHIMEVE KLIMATERIKE

TË GJITHË DUHET TË MARRIN PJESË NË ARRITJEN E KËTYRE 
QËLLIMEVE, PAVARËSISHT SA JANË TË RINJ. PRANDAJ BASHKO-
HUNI ME LËVIZJEN TONË, NDAJINI QËLLIMET DHE FRYMËZONI TË 

TJERËT QË TË JENË BREZI QË NDRYSHOI BOTËN!



QËLLIMI 14: BOTA E GJALLË E UJIT 

Ruajtja dhe përdorimi i qëndrueshëm
i burimeve në detet dhe oqeanet.
Për tu arritur qëllimi 14,
Shtetet ranë dakord si vijon:

•   Ulja e ndotjes në dete deri në vitin 2025, sepse pjesa më e madhe
     e ndotjes vjen nga aktivitetet njerëzore në tokë.

•   Miratimi i ligjeve për të parandaluar peshkimin e tepërt dhe të
    paligjshëm, si dhe praktikat e tjera shkatërruese të peshkimit.

•   Sigurimi i mbështetjes financiare për shtetet më të varfra dhe
    më të vogla ishullore për mbrojtjen dhe menaxhimin më të 
    mirë të burimeve detare, duke menduar për të ardhmen.

•   Minimizimi i acidifikimit të oqeanit dhe trajtimi i tij.

•   Rritja e përfitimeve ekonomike për shtetet ishullore në zhvillim,
    si dhe vendet më pak të zhvilluara, deri në vitin 2030 nga
    shfrytëzimi i qëndrueshëm i burimeve detare, përfshirë
    menaxhimin e qëndrueshëm të peshkimit, akuakulturën 
    dhe turizmin. 



comicsunitingnations.org anniesunbeam.com

SI ANËTAR I EKIPIT "ZGJIDHJE PËR NDOTJEN" 
I ANA RREZEDIELLIT, DETYRA JUAJ ËSHTË T'U TREGONI 

MIQVE DHE FAMILJES PËR RËNDËSINË E MBROJTJES SË 
OQEANEVE DHE MJEDISIT TUAJ. PËR TË MËSUAR MË SHUMË 

RRETH ASAJ SE SI TË PARANDALONI SHUSHATJEN NË 
KONTROLLIMIN E NJERËZVE, SHKONI TEK 

WWW.ANNIESUNBEAM.COM 

Ky libër është përpiluar në kuadër të fushatës me interes publik për mjedis më të mire jetësor 

www.iks.edu.mk www.reagiraj.mk

transparencë 
Bashkuar, me mbështetjen e Ambasadës së Britanisë, Shkup. Mendimet dhe qëndrimet në këtë përmbajtje nuk i reflektojnë 
çdo herë mendimet dhe qëndrimet e Qeverisë Britanike.

Botues: Instituti për Studime të Komunikimit
Redaktim i tekstit në gjuhën shqipe: Frosina Pandurska-Dramikjanin

Përktheu: Vjosa Taipi
Dizajni gra�k: Dejan Joveski

Viti: 2019
E botuar për herë të parë nga: Animo Grande




