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De ce să citim în engleză?
Am decis să lucrăm la acest auxiliar și să-l
abordăm într-un alt mod, unul în care învățarea
globală are un rol exrem de important. Textele
sunt atât în limba română, cât și în limba engleză.
De ce? Exact pentru a sprijini micul cititor.
Dorim ca fiecare copil care citește această
cărticică să se poată autocorecta. Astfel,
încrederea copilului în propriile forțe și abilități
va crește.
Cititul este o modalitate excelentă prin care
copilul poate descoperi multe lucruri despre
lumea înconjurătoare. Dar în ce fel îl va ajuta
cititul ?
Cititul este esenţial pentru a crea o bază
solidă de cunoştinţe, necesare pentru înţelegerea
şi interpretarea textelor, pentru a deprinde noi
modalităţi de exprimare, dar şi pentru a empatiza
mai bine cu emoţiile şi situaţiile prin care trec
personajele. În plus, citind, copilul se va
familiariza cu noi culturi şi experienţe. De
asemenea, fie că citeşti copilului în engleză, fie
că se descurcă de unul singur, lectura îl va
ajuta să își dezvolte vocabularul într-o nouă

limbă fără să își dea seama, în loc să le înveţe
printr-un efort conştient.
În acest fel, va avea o pronunţie mai bună
şi se va simţi atras de noua limbă şi cultură. Cititul
dezvoltă creativitatea şi abilităţile de comunicare,
astfel încât copilul se va exprima cu claritate şi
încredere.
Prof. Alina Maria Petri

Rolul poveștilor în viața noastră
Uneori o viață întreagă poate să încapă
într-o poveste. Există povești din care nu mai vrei
să pleci, acolo îți găsești prietenii cei mai frumoși
sau chiar familia: părinții, frații, surorile, bunicii
pe care nu i-ai avut suficient timp aproape de tine.
Poate fi o poveste despre cunoaștere, o
călătorie în nemărginire, una în care afli și tot afli,
simți cum inteligența ta este pusă la încercare și
constați că ai devenit mult mai înțelept. Uneori o
poveste te transformă într-un explorator, un
detectiv, un creier din umbra: legi și dezlegi fire,
ești introspectiv, înțelegi de ce s-au întâmplat
lucrurile, manevrezi atât de bine indicii de timp
încât poți spune de ce atunci, nu mai târziu și nu
mai devreme. Indicii de spațiu îți spun cu
exactitate de ce în acea împărăție, în acea țară, în
acea localitate, în acel loc și nu în altul.
Dar, dincolo de timp, spațiu și personaje,
lumea poveștilor este lumea în care învățăm
despre viață, este o comoară a experiențelor:
credințe, adevăruri. Lumea poveștilor ne oferă o
modalitate de înțelegere a lumii. Omenirea este
aceeași de mii și mii de ani: se bucură, se
întristează, râde, plânge, este înfrântă, dar se

ridică din nou, reînvie din propria cenușă ca o
pasăre Phoenix. Poveștile, indiferent de sursa lor,
scrise, vorbite, ilustrate ne dau siguranța că binele
învinge răul întotdeauna. De aceea poveștile ne
sunt atât de dragi, datorită lor sperăm, iubim,
trăim, suntem nemuritori.
Prof. Ancuța Ioana Mihaiu

Proiectul Erasmus+ We Are Better Friends
with Our Stories
Activitățile de învățare din cadrul
proiectelor Erasmus+, cofinanțate de Uniunea
Europeană, reprezintă o oportunitate de
experiențe culturale, bazate pe activități de
învățare și schimb de bune practici.
Auxiliarul didactic Prieteni cu poveștile a
fost realizat în cadrul activităților de proiectului
Erasmus+ și au fost coordonate de profesoarele
Alina Petri, Ancuța Mihaiu, Cristina Hădărău.
În septembrie 2018, Școala Gimnazială
Nr. 1 Bistrița a dat startul unui proiect Erasmus+
We Are Better Friends With Our Stories care
reunește patrimoniul cultural național celor cinci
țări implicate în proiect. Accentul este pus pe
valorificarea culturilor naționale în context
European. În cadrul activităților internaționale
profesorii au remarcat necesitatea de a facilita
accesul elevilor la zestrea culturală națională și
europeană. Proiectul nostru se axează, în special,
pe valorificarea poveștilor populare, a basmelor
populare, a snoavelor. Există în preajma noastră
povești care așteaptă să fie descoperite și încă nu
este prea târziu să valorificăm potențialul de
povestitori al bunicilor noștri. Elevii implicați în
proiect au misiunea de a revitaliza această latură

a patrimoniului național și, în același timp, să își
îmbogățească cunoștințele cu povești, personaje,
întâmplări din Europa.
Coordonatorul proiectului este consorțiul
de școli din Portugalia, Agrupamento de Escolas
Alcaides de Faria din localitatea Barcelos. Din
proiect mai fac parte ERA College, Nilufer,
provincia Bursa, Turcia, Szkola Podstawowa
Nr.65, Varșovia, Polonia, Zakladna Skola Stefana
Smalika, Tvorsin, Slovacia și Școala Gimnazială
Nr.1 din Bistrița, Romania.
Prof.Cristina Elena Hădărău

1. Bunicul - de Barbu Ștefănescu Delavrancea
povestită de Chiperi David

Se scutura din salcâmi o ploaie de
miresme.
Bunicul stă pe prispă numărând florile ce
cad. Dintr-odată cineva trânti poarta. Erau doi
copii, un băietan și-o fetiță ce sărutaseră mâinile
bunicului, iar apoi îl intrebaseră fel de fel de
lucruri la care bătrânul răspundea calm. Apoi
încep să se joace urcându-se fiecare pe câte un
genunchi. Dar bunicul obosi și copiii incepură săl mângâie. Din vorbă in vorbă copiii se făcură
stăpâni pe obrajii bunicului și începură să se certe,
apoi ajunseră la barba, dar acolo se-ncurcaseră,
iar bunicul le-a impărțit-o pe din două. Apoi
începu lauda, iar la obraji cearta se aprinse mai
tare, așa că copiii traseră palme fiecare pe obrazul
celuilalt, iar apoi fiecare și-a sărutat partea. Apoi
mama lor ieși pe ușă întrebându-i ce-i aia.
Obrajii bunicului erau roșii și calzi.
Zâmbind vesel el ii spuse fiicei lui să lase copiii
să vină la el.
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Grandfather–Barbu Ștefănescu Delavrancea
told by Chiperi David

A shower of scents shook from the acacia
tree.
Grandpa sits at lunch counting the falling
flowers. Suddenly someone slammed the door.
There were two children, a boy and a little girl
who had kissed grandfather's hands, and then they
asked him the same kind of things to which the
old man responded calmly. Then they start to play
each one on one knee. But his grandfather was
tired and the children began to comfort him. From
word to word the children became masters on the
grandfather's cheeks and began to quarrel, then
came to the beard, but there they were confused,
and the grandfather divided them into two. Then
the praise began, and in the cheeks the quarrel
became louder so the children slapped each
other's cheeks, but then each one kissed their side.
Then their mother came out the door asking them
what it was.
Grandfather's cheeks were red and warm.
Smiling cheerfully he told his daughter to let the
children come to him.
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2. Fetița cu chibrituri – de Hans Christian
Andersen
povestită de Varvari Mălina
În această poveste este vorba despre o
fetiță. Fetiței i-a murit mama, iar tatăl ei s-a
căsătorit cu o femeie atât de rea, încât nici nu o
îndrăgea pe biata fată. Tatăl fetiței făcea pantofi
și în fiecare zi o trimitea pe fetița lui să ia banii pe
pantofiorii făcuți de tatăl ei.
Veni o iarnă grea și geroasă, iar fetița nu
avea nici un ban, așa ca ea vindea chibrituri. Mai
târziu, când aprinse primul chibrit, văzu o masă
plină cu de toate. Când îl aprinse pe al doilea
chibrit, o văzu pe bunica ei care numai ea avea
grijă de fetiță și când îl aprinse pe al treilea
chibrit, se stinse repede, iar fetița se ghemui de
frig și la un moment dat, ea murise.
The girl with matches – by Hans Christian
Andersen
told by Varvari Mălina
This story is about a girl. The girl’s mother
died, and her father married a woman so bad that
13

she did not love the poor girl. The girl's father
used to make shoes and every day he would send
his little girl to take the money on her father's
shoes.
It was a hard and cold winter, and the little
girl had no money, so she was selling matches.
Later, when he lit the first match, he saw a table
full of everything. When she lit the second match,
she saw her grandmother who only cared for the
little girl and when she lit the third match, it went
out quickly, and the little girl froze and at one
point she was dead.
3. Prințul fermecat - poveste populară turcă
povestită de Belibou Alexandra
Era odată un prinț care a fost blestemat de
o vrăjitoare să se transforme în broscoi. El va
putea să revină la normal doar dacă era sărutat de
o prințesă.
O prințesă a scăpat mingea sa într-o
fântână, iar broscoiul i-a adus-o. Pentru asta,
prințesa trebuia să sărute prințul blestemat.
În final prințesa l-a sărutat și s-au căsătorit
și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.
14

The Charming Prince – Turkish folk story
told by Belibou Alexandra

Once upon a time there was a prince who
was cursed by a witch to turn into a frog. He could
only return to normal if he was kissed by a
princess.
A princess dropped her ball into a well and
the frog brought it. For this the princess had to
kiss the cursed prince.
Eventually the princess kissed him and
they got married and lived happily ever after.
4. Cea mai de preț comoară-poveste populară
portugheză
povestită de Parenti Matteo
În această poveste este vorba despre un
copil, pe nume Petru, care a plecat în căutarea
unei comori inestimabile.
În drumul său a întâlnit niște personaje
care l-au ajutat în aventura sa. A întâlnit un leu, o
broască, o bufnița, un vultur și o oaie.

15

Într-un final și-a dat seama că comoara
cea mai de preț pe care a gășit-o, au fost prietenii
săi.

The most precious treasure - Portugese folk
story
told by Parenti Matteo

This story is about a child, named Peter,
who went to search an invaluable treasure.
On his way he met some characters who
helped him in his adventure. He met a lion, a frog,
an owl, an eagle and a sheep.
He finally realized that his most precious
treasure was his friends.
5. Porcul cel fermecat - de Ion Creangă
povestită de Fodor Bogdan
Un împărat de demult avea trei fete.
Trebuind să plece la război, le-a chemat și le-a
spus să aibă grijă de ele și de casă. Le-a mai spus
să nu cumva să intre într-o anumită odaie. El a
încredințat cheile odăii celei mai mari dintre fete.
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Timp de câteva zile fetele nu au intrat în
acea camera, apoi din curiozitate, au făcut-o. Au
aflat cu cine urmează să se căsătorească fiecare,
dintr-o carte care se afla acolo. Fata cea mare se
va mărita cu un fiu de împărat de la răsărit, cea
mijlocie – cu un fiu de împărat de la apus, iar pe
cea mică o va lua de soție un porc. Nu după mult
timp cele două fete mai mari luară în căsătorie doi
fii de împărați, după cum fusese scris în carte.
Veni și un porc mare și o peții pe fata cea mică.
Împăratul îi spuse să se mărite cu el, căci trebuie
să fie fermecat, nu e un porc ca toți porcii. Fata
ascultă și îl luă în căsătorie pe porcul cel
fermecat. Acasă la bărbatul ei, fata descoperi că
acesta se făcea noaptea om, iar ziua porc. Până la
urmă prinse drag de el. După o vreme rămase
grea, dar se întreba mereu ce va naște ea, un om
sau un porc.
Într-o zi trecu pe acolo o vrăjitoare, care o
ajută pe fata cea mica să rupă vraja.
The enchanted pig - de Ion Creangă
told by Fodor Bogdan

An emperor long ago had three daughters.
Having to go to war, he called them and told them
17

to take care of them and the house. He told them
not to enter a certain room. He handed over the
keys to the biggest of the girls.
For a few days the girls did not enter that
room, then out of curiosity, they did. They found
out who each one was going to marry, from a
book that was there. The eldest daughter will
marry a son of the emperor from the east, the
middle daughter - with a son of the emperor from
the west, and the little one will get married with
a pig. Not long after, the two older girls married
two emperor sons, as written in the book. There
came a big pig to get married with the little girl,
as told in the story. The king told her to marry
him, because he may be charmed, he is not a pig
like all the pigs. The girl listened and married the
charmed pig. At home to her husband, the girl
discovers that it was a man during the night and
a pig during the day. In the end, she became very
fond of him. After a while she got pregnant and
she was always wondering what would happen to
her child.
One day a witch passed by, helping the
girl break the spell.
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6. Pisicile aristocrate - poveste Walt Disney
povestită de Todică Alexa
Cartea ne spune povestea celor 4 pisicuțe
(3 pisoiași și mama lor) după ce aceștia au fost
alungați din casa în care locuiau de către
majordomo, deoarece aceștia urmau să primeasca
o moștenire pe care o dorea el.
După mai multe peripeții pisicuțele
ajutate de mai multi prieteni (câțiva motani, un
șoricel, gâste, un cal, câțiva câini) au reușit să
ajungă înapoi acasă și să rămâna alături de
stăpâna lor.
The Aristocats – Walt Disney story
told by Todică Alexa

The book tells us the story of 4 kittens (3
kittens and their mother) after they were removed
from the house where they lived by a butler
because they were going to receive an inheritance
he wanted.
After several episodes the kittens helped
by several friends (a few swimmers, a mouse, a
19

goose, a horse, a few dogs) managed to get back
home and stay with their master.

7. Povestea unui om leneș - de Ion Creangă
povestită de Sângeorzan Răzvan

Într-un sat, era odată un om lenes. Atât de
leneş era, încât nu îşi mesteca nici mâncarea din
gură. Oamenii din sat, de teamă să nu se ia şi alţii
după el, hotărâră să-l spânzure. S-au dus doi
dintre ei la el acasă, l-au urcat într-un car cu boi
şi au pornit spre locul de spânzurătoare.
Pe drum, s-au întâlnit cu o cucoană, care
călătorea într-o trăsură. Ea a vrut foarte mult să îl
salveze pe leneș, dar nu a putut deoarece și-a dat
seama că omul acela era extrem de leneș,
cerându-I cucoanei să îi inmoaie mâncarea.
De aceea au şi hotărât să-l spânzure.
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The story of a lazy man - by Ion Creangă
told by Sângeorzan Răzvan

In a village, there was once a lazy man. He
was so lazy that he didn't even chew his food. The
people in the village, afraid of taking others after
him, decided to hang him. Two of them went to
his house, boarded him in a cart with oxen and
headed for the hangman's place.
On the way, they met a lady traveling in a
carriage. She wanted very much to rescue the lazy
one, but she couldn't because she realized that the
man was extremely lazy, asking the cook to
soften her food.
That's why they also decided to hang him.
8. Mica sirenă - de Hans Cristian Andersen
povestită de Raboca Teodora
În ocean, acum mulți, mulți ani trăia o
fată superbă pe nume Ariel! Lângă ocean trăia un
prinț chipeș.
Prințul a dat o petrecere mare de ziua lui,
iar Ariel a salvat prințul de la înec, deoarece
petrecerea a fost ținută pe o barcă. Fata s-a
21

îndrăgostit de prinț și și-a dorit picioare. A mers
la Ursula, vrăjitoarea mării și i-a cerut picioare.
Ursula a zis că o să îi dea în locul vocii ei superbe.
Apoi a mers la suprafață și prințul a luat-o la palat.
A confundat-o cu o altă fată căutând întruna ființa
care l-a salvat de la înec.
S-a căsătorit cu fata cealalta, iar Ariel a
oprit nunta și l-a sărutat pe print. De data aceasta
avea mâini, picioare și voce.
Little Mermaid – by Hans Cristian Andersen
told by Raboca Teodora

In the ocean, many, many years ago, lived
a gorgeous girl named Ariel! A handsome prince
lived near the ocean.
The prince had a big party on his birthday,
and Ariel saved the prince from drowning
because the party was kept on a boat. The girl felt
in love with the prince and she had a very big
wish, to have feet. She went to Ursula, the witch
of the sea, and asked for her feet. Ursula said she
would give them instead of her gorgeous voice.
Then she went to the surface and the prince took
her to the palace. He made a mistake and he
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tought that another girl it was her, because he was
loooking for her so much.
He married the other girl, and Ariel
stopped the wedding and kissed the prince. This
time she had hands, feet and a voice.
9. Țapul și șarpele-poveste populară polonă
povestită de Pop Bianca
Într-o bună zi Țapul trebuia să treacă
înotând o apă curgătoare pentru a ajunge într-o
livadă.
Șarpele îl rugă să îl ia și pe el în spate pentru
a-l trece dincolo de apă. Țapul spuse că îi este
greu, dar la insistențele șarpelui care îi vorbi
despre prietenie,, dar și despre faptul că poate
muri înecat, țapul cedă și îl luă pe șarpe în spinare.
Văzându-se acolo, șarpele se încolăci în jurul
gâtului țapului și îi destăinui că îi este foame iar
el, țapul, este perfect pentru a și-o potoli. Atunci,
țapul îi spuse că în numele prieteniei, ar fi bine să
ajungă cu bine la mal și apoi șarpele poate să îl
mănânce. Șarpelui i se păru în regulă și a fost de
acord.
După ce au ajuns la mal țapul îi spuse că ar
vrea să îi îndeplinească o dorință, în numele
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prieteniei la care șarpele făcuse referire pe celălalt
mal, anume înainte de a-l mânca să se dea jos din
spatele său și să se măsoare, abia apoi să îl
mănânce. Șarpele a fost de acord, iar țapul,
imediat ce a văzut șarpele jos, l-a călcat până i-a
zdrobit capul și l-a luat în coarne.
La final țapul spuse că așa-i place prietenia,
dreaptă.
The goat and the snake – Polish Folk story
told by Pop Bianca

One day the goat had to pass swimming a
running water to reach an orchard.
The snake asked him to take him back to
get him across the water. The goat said it was hard
for him, but at the insistence of the snake talking
about friendship but also about the fact that he
might die drowned, the goat gave in and took the
snake in the back. Seeing himself there, the snake
curled around the goat's neck and told him that he
was hungry and he, the goat is perfect to calm her
down.Then the goat told him that in the name of
friendship, it would be better to reach the shore
24

and then the snake could eat it. The snake seemed
okay and agreed.
When they reached the shore, the goat told
him he would like to fulfill a wish, in the name of
the friendship to which the snake had referred to
the other shore, that is, before eating it to get
down from behind and measure up, only then eat
it. The snake agreed, and the goat, as soon as he
saw the snake down, trampled him until he
crushed his head and took him in his horns.
In the end, the goat said that he likes the
friendship, right.

10. Purcelușii - poveste populară slovacă
povestită de Mustea Lucas

Erau odată trei purceluși, fiecare s-a hotărât
să-și construiască casa lui. Primul purceluș și-a
construit casa din paie, al doilea și-a construit
casa din lemne, iar al treilea și-a construit casa din
carămizi.
Un lup venise și sufla cu putere în casa
primului purceluș, acesta fugi în casa unde stătea
25

al doilea purceluș, lupul sufla și în aceasta, și o
dărâmă. Cei doi purceluși au fugit în casa celui
de-al treilea purceluș. Lupul încerca să sufle în
casa al celui de-al treilea purceluș, dar nu reuși,
așa că încerca să între pe horn.
Acești purceluși isteți îi pregătiră lupului o
surpriză, când el a vrut să intre pe horn, acesta
căzu într-un cazan cu apa fierbinte și așa au scăpat
cei trei purceluși.

The little pigs – Slovakian Folk story
told by Mustea Lucas

There were once three pigs, each one
decided to build his own house. The first piglet
built his straw house, the second built his wood
house, and the third built his brick house.
A wolf had come and was blowing
mightily in the house of the first pig, he ran to the
house where the second pig was sitting, and the
wolf was blowing in it as well. The two pigs fled
to the house of the third pig. The wolf tried to
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blow into the house of the third pig, but failed, so
he tried to enter the horn.
These clever pigs were preparing a
surprise for the wolf, when he wanted to enter the
house using the chimley, he dropped into a boiler
with hot water and so the three pigs escaped.

11. Ursul păcălit de vulpe - de Ion Creangă
povestită de Iștok Marian
Pe vremuri de mult apuse, ursul avea coadă.
Într-o pădure trăia un urs și o vulpe.
Vulpea era șireată, iar mâncarea nu era chiar
de ajuns în pădure. Vulpea simți mirosul de pește
și plecă după el, până la drumul satului.
Pe acolo.trecea un gospodar cu carul plin de
pește. Vulpea s-a prefăcut moartă. Gospodarul era
fericit că va putea face șoției sale un guler frumos
din pielea vulpei. Pune vulpea in car, iar vulpea
odată pusă în car începe să arunce peștele jos.
Sare și ea și începe să culeagă peștele aruncat din
car. Cum mănâncă ea peste, apare și ursul lihnit
de foame și o roagă să îi dea și lui pește. Isteață și
șireată, vulpea îl trimite la lacul din apropiere,
punându-l să îsi bage coada în lac și să aștepte,
27

pentru că așa a făcut și ea și a prins atâta pește.
.Moș Martin fuge repede la lac și își vâră coada în
apă, așteptând până dimineața. Dar noapte
temperatura scăzuse și apa îngheță , prizându-i și
coada ursului.
Simțind greutatea, ursul fericit începe să
tragă cu putere , rupându-și coada. De atunci ursul
nu mai are coadă și tot de atunci prietenia urs vulpe nu mai există, deoarece vulpea a păcălit
ursul!
The bear tricked by the fox - by Ion Creangă
told by Iștok Marian

A long time ago, the bear had a tail. A bear
and a fox lived in a forest.
The fox was rattled, and the food wasn't
quite in the woods. The fox felt the smell of fish
and went after him to the village road.
Over there, a man was passing with his
cart full of fish. The fox pretended to be dead. The
man was happy that he could make a beautiful
collar for his wife of fox's skin. He put the fox in
the cart, and the fox once put in the car begins to
throw the fish down. She jumps and begins to
collect the thrown fish from the cart. As she eats
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fish, the hungry bear also appears and begs for a
fish idea. Clever and rattling, the fox sends him to
the nearby lake, causing him to stick his tail in the
lake and wait, because he did so and caught so
many fish. .Mos Martin quickly ran to the lake
and threw his tail into the water, waiting until
morning. But at night the temperature had
dropped and the water froze, catching the bear's
tail.
Feeling the weight, the happy bear begins
to pull hard, breaking its tail. Since then the bear
has no tail and since then the friendship of bearfox no longer exists, because the fox deceived
12. Doi feți cu stea în frunte - de Ioan Slavici
povestită de Iacob Radu

În poveste este vorba despre un fiu de
împărat care se căsătorește cu o fata, deoarece
aceasta îi promisese că dacă o ia de soție, îi va
naște doi feți cu stea în frunte.
După un timp împăratul trebui să plece la
război și își lăsă soția singură acasă, însă cât timp
fu acesta plecat, ea deja născuse doi feți frumoși
cu părul de aur. Servitoarea palatului avea o fiica
pe care dorea să o mărite cu împăratul, însă acesta
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deja se căsătorise, așa că luă copiii nou-născuți și
îi îngropă, iar apoi îi înlocui cu doi câini destul de
neplăcuți la vedere.
Când împăratul sosi și văzu că nu și-a ținut
promisiunea, dădu poruncă, să fie aruncată
împărăteasa în gura unei balene, însurandu-se
apoi cu fata slujnicii. Din locurile în care fuseseră
îngropați feții, răsăriseră doi stejari falnici și
frumoși, de care împăratul prinse drag. Însă
slujitoarea și-a dat seama despre ce e vorba și a
pus-o pe fată să îl roage pe împărat să taie copacii.
După multe rugăminți împăratul i-a tăiat și a făcut
din ei două paturi.
Când slujitoarea a descoperit că și paturile
vorbesc l-a pus pe rege să le ardă, însă două capre
au mâncat două crenguțe și au devenit aurii.
Împăratul prinse drag și de acestea, însă era deja
prea târziu: fata slujnicii s-a prefăcut că e bolnavă
și că puțină carne din cele două capre ar fi fost
leacul perfect. Așa că împăratul i-a facut hatârul
renunțând la ieduții frumoși pentru a-și vindeca
soția.
Dar doi peștisori au mâncat puțin din
intestinele iezilor, când femeile le-au spălat la
râu, transformându-se în doi peștișori.
Într-o zi un pescar pescuia în acel râu, când
a văzut că a prins doi peștisori de aur, care l-au
rugat să îi lase dimineața să se spele în roua
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florilor. Imediat ce le-a îndeplinit dorința, acestia
s-au transformat în doi feți cu stea în frunte.
Următoarea zi aceștia s-au dus la palat și au
povestit totul împăratului. El a pedepsit
slujitoarea și pe fata acestei și a salvat pe
împărăteasă din burta balenei, trăind cu toții
fericiți mai apoi, până la adânci bătrâneți.
Two boys with stars in the forehead – by Ioan
Slavici
told by Iacob Radu

The story is about a son of an emperor who
marries a girl, because she had promised him that
if he takes her as his wife, he will give birth to
two star-faced sons.
After a while the emperor had to go to war
and left his wife alone at home, but by the time he
was gone, she had already given birth to two
beautiful golden-haired boys. The palace maid
had a daughter who wanted to marry the emperor,
but he had already married, so she took the
newborns and buried them and then replaced
them with two dogs. When the emperor arrived
and saw that he did not keep his promise, he gave
a command, to be thrown into the mouth of a
31

whale, and then he married the maid. From the
places where the faces had been buried, two
beautiful and beautiful oaks had sprung up, from
which the emperor had been dear. But the servant
realized what it was and asked her to ask the king
to cut the trees. After many requests the emperor
cut them and made two beds. When the maid
discovered that talking beds also made the king to
burn them, but two goats ate two twigs and
became golden. The emperor was also very much
in love with them, but it was already too late: the
maid's daughter pretended to be ill and that little
meat from the two goats would have been the
perfect cure. So the emperor made his hatch by
giving up the beautiful wives to heal his wife. But
two fishers ate little of the intestines of the fish
when the women washed them to the river,
turning them into two gold fish.
One day a fisherman was fishing in that
river, when he saw that he had caught two
goldfish, who asked him to let him in the morning
to wash the dew of flowers. As soon as they
fulfilled their wish, they turned into two starfaced faces.
The next day they went to the palace and
told the king everything. He also punished his
servant and his daughter and rescued the empress
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from the whale's belly, living happily ever after,
to the depths of old age.
13. Frumoasa din pădurea adormită - de Hans
Christian Andersen
povestită de Ciobanu Raluca
Demult, era o împărăteasă și un împărat
care își doreau foarte mult să aibă un copil și chiar
așa s-a și întâmplat. La botezul fetiței au fost
chemate 12 ursitoare, doar că una a venit
neinvitată si pentru că familia nu avea 13
tacâmuri, ursitoarea cea din urma a aruncat un
blestem asupra fetei, cum că la vârsta de 16 ani se
va înțepa și va cădea într-un somn profund, ca
moartea.
Atunci, când fata împlinea vâsta prezisă,
s-a întepat și blestemul s-a abătut asupra ei, până
când un prinț care călătorea pe acolo a văzut-o și
a sărutat-o, rupând astfel blestemul.

33

The sleeping beauty - by Hans Christian
Andersen
told by Ciobanu Raluca

Long ago, there was an empress and an
emperor who wanted so much a child, and that's
how it happened. At the baptism of the little girl
were called 12 witches, only one came uninvited
and because the family did not have 13 cutlery,
the last witch threw a curse on the girl, because at
the age of 16 she will sting and fall a deep sleep,
like death.
Then, when the girl reached her
predicted age, the curse was bent on her, until a
prince traveling there saw her and kissed her,
breaking the curse.
14. Prințul fermecat-poveste populară turcă
povestită de Băisan Daria
Era odată un prinț care a fost blestemat de
o vrăjitoare să se transforme in broscoi. El va
putea să revina la normal doar dacă era sărutat de
o prințesă.
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O prințesă a scăpat mingea sa intr-o
fântână, iar broscoiul i-a adus-o. Pentru asta
prințesa trebuia să sărute prințul blestemat.
In final prințesa l-a sărutat și s-au căsătorit
și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.
The Charming Prince –Turkish Folk story
told by Băisan Daria

Once upon a time there was a prince who
was cursed by a witch to turn into frogs. He could
only return to normal if he was kissed by a
princess.
A princess dropped her ball into a well and
the frog brought it. For this the princess had to
kiss the cursed prince.
Eventually the princess kissed him and
they got married and lived happily ever after.
15. Ursul păcălit de vulpe - de Ion Creangă
povestită de Catarig Ianis

Pe vremuri de mult apuse, ursul avea
coadă. Într-o pădure trăia un urs și o vulpe.
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Vulpea era șireată, iar mâncarea nu era
chiar de ajuns în pădure. Vulpea simți mirosul de
pește și plecă după el, până la drumul satului.
Pe acolo trecea un gospodar cu carul plin
de pește. Vulpea s-a prefăcut moartă. Gospodarul
era fericit că va putea face șoției sale un guler
frumos din pielea vulpei. Pune vulpea in car, iar
vulpea odată pusă în car începe să arunce peștele
jos .Sare si ea și începe să culeagă peștele aruncat
din car. Cum mănâncă ea peste, apare și ursul
lihnit de foame și o roagă să î idea și lui pește.
Isteață și șireată, vulpea îl trimite la lacul din
apropiere, punându-l să îsi bage coada în lac și să
aștepte, pentru că așa a făcut și ea și a prins atâta
pește. .Mos Martin fuge repede la lac și își vâră
coada în apă, așteptând până dimineața. Dar
noapte temperatura scăzuse și apa îngheță,
prizându-i și coada ursului.
Simțind greutatea, ursul fericit începe să
tragă cu putere , rupându-și coada. De atunci ursul
nu mai are coadă și tot de atunci prietenia urs vulpe nu mai există, deoarece vulpea a păcălit
ursul!
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The bear tricked by the fox – by Ion Creangătold by Catarig Ianis

A long time ago, the bear had a tail. A bear
and a fox lived in a forest. The fox was rattled,
and the food wasn't quite in the woods. The fox
felt the smell of fish and went after him to the
village road.
Over there, a housekeeper was passing
with his cart full of fish. The fox was dead. The
housekeeper was happy that he could make his
shoe a beautiful collar of fox's skin. Put the fox in
the car, and the fox once put in the car begins to
throw the fish down. She jumps and begins to
collect the thrown fish from the car. As she eats
fish, the hungry bear also appears and begs for a
fish idea. Clever and rattling, the fox sends him to
the nearby lake, causing him to stick his tail in the
lake and wait, because he did so and caught so
many fish. .Mos Martin quickly ran to the lake
and threw his tail into the water, waiting until
morning. But at night the temperature had
dropped and the water froze, catching the bear's
tail.
Feeling the weight, the happy bear begins
to pull hard, breaking its tail. Since then the bear
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has no tail and since then the friendship of bearfox no longer exists, because the fox deceived.
16. Furtul diamantului uriaș
povestită de Borgovan Ștefan
Furtul diamantului uriaș este o carte în care
personajul principal este Geronimo Stilton,
directorul unui ziar din Insula Șoarecilor. La un
moment dat are loc cel mai important meci de
fotbal al anului, iar Geronimo încerca să
vizioneze meciul dar este întrerupt de către
bunicul său Traian care dorește să vadă la rândul
său un meci de golf.
Au loc tot felul de peripeții și urmăriri ca în
filmele polițiste.Până la urmă, a deconspirat-o și
aceasta a recunoscut că nu-i pasă de jocul de golf
ci a vrut să fure Supersoricupa. La scurt timp și-a
scos masca si de fapt era Umbra, verișoara lui
Sally, cea mai cunoscută hoață din Șoricezia.
Adevărata bunica, Molly era legată într-o
magazie. G. a salvat-o în final, după care și-a
continuat jocul de golf și a câștigat
Superșoricupa!
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Giant diamond theft
told by Borgovan Stefan
Giant Diamond Theft is a book in which
the main character is Geronimo Stilton, the
director of a newspaper in the Island of Mice. At
one point, the most important football match of
the year takes place, and Geronimo was trying to
watch the match but was interrupted by his
grandfather Traian, who wanted to watch a golf
match.
There are all sorts of snapshots and chases
like in the police movies. After all, he conspired
and she admitted that she didn't care about the
golf game but wanted to steal the Supersoricupa.
Shortly after he removed his mask and in fact it
was Umbra, Sally's cousin, the most famous thief
in Choricezia. The real grandmother, Molly was
tied up in a warehouse. G. finally saved it, then
continued his golf and won the Supercoricupa!
17. Bobocica Ellie e singură, singurică
povestită de Iușan Alexia
Lily si Jess sunt două prietene care au parte
de o serie de aventuri in Pădurea Prieteniei unde
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o întâlnesc pe Grizelda o vrăjitoare rea, pe boggiti
niște ființe rele si urâte .
Ele o salveaza pe bobocica Ellie, o duc
inapoi la părinții ei unde fac o petrecere de ziua
Elliei.

Ellie Bobocica is lonely, lonely
told by Iușan Alexia

Lily and Jess are two friends who are part
of a series of adventures in the Friendship Forest
where they meet Grizelda an evil witch, some bad
and ugly beings.
They save Ellie's buddy, take her back to
her parents where they have a party for Ellie's day
18. Bunicul Iepurilă
povestită de Puia Miruna
În satul Iepuresc toți iepurașii știau casa
Bunicului Iepurilă după obloanele roșii.Bunicul
Iepurilă când era era tânăr picta ouă. El a învățat
toți iepurasăă să picteze ouă și flori.Ei au învățat
tehnicile de pictat foarte repede.
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Toți iepurașii au păstrat tradiția și au
învățat mai departe toți iepurașii mai tineri.

Grandfather Rabbit
told by Puia Miruna

In the village of Iepuresc, all the rabbits
knew the house of the Grandfather of the Rabbit
after the red shutters. Grandfather the Rabbit
when he was young he painted eggs. He learned
all the rabbits to paint eggs and flowers. They
learned the techniques of painting very
quickly.
All the bunnies have kept the tradition and
learned all the younger bunnies.
19. Jurnalul unui puști. Căldură mare
povestită de Ileni Ariana
Este vorba de o familie, tata, mama și 3
frați: Rodrick un adolescent, Greg Heffley autorul
și eroul jurnalului și un frate mic de vreo 3-4 ani
Manny.
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În carte sunt descrise întâmplări amuzante
din viața familiei Heffley văzute din perspectiva
lui Greg, un băiat de vreo 8-10 ani.
În fragmentul descris, cătelul familiei
numit Dulci, are obiceiul să se lingă peste tot
stând pe patul și pe perna lui Greg. Disgusting!
Apoi Greg intoarce perna și gata - no problem !
Respectivul câine, după ce se linge , mai linge și
mâncarea (cipsurile) pe care tatăl copiilor le
mănâncă la tv, fără să știe care e situația.
Copilul Greg intră in tot felul de buclucuri
pe care le “rezolvă” de multe ori făcând alte
boacăne . Fratele mare il șicanează mereu , dar
Greg e isteț și nu suferă prea tare ; fratele mare
Rodrick e puțin cam tăntălau și de multe ori Greg
il manevrează. Mama se străduiește in tot haosul
din casă, să iși facă datoria , dar de multe ori copiii
iși fac de cap.
E vacanța de vară - vremea e perfecta și
toți puștii au ieșit afară la joacă. Unde să fie oare
Greg Heffley? In casă, cu jaluzelele trase,
distrându-se cu jocuri video. După cum spune el
insuși, Greg este genul de copil căruia ii place să
stea mai mult în casă, așa că acum are ocazia săși petreacă vacanța perfectă: fără reguli, fără
responsabilități. Mama lui are însă o cu totul altă
părere despre vacanța ideală și planifică o
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mulțime de activități in aer liber și de ieșiri „în
familie".

The journal of a kid. High heat
told by Ileni Ariana

It's about a family, dad, mom and 3
brothers: Rodrick a teenager, Greg Heffley the
author and hero of the journal and a little brother
of about 3-4 years old Manny.
The book describes funny events from the
life of the Heffley family from the perspective of
Greg, a boy of about 8-10 years.
In the excerpt described, the family's dog
named Dulci, has a habit of licking all over Greg's
bed and pillow. Disgusting! Then Greg turns the
pillow over and ready - no problem! The
respective dog, after licking, licks and the food
(chips) that the father of the children eats on the
TV, without knowing what the situation is.
Baby Greg gets into all sorts of troubles
that he often "solves" by making other berries.
The big brother always teases him, but Greg is
smart and does not suffer too much; big brother
Rodrick is a little picky and Greg often handles it.
The mother strives in all the chaos in the house,
43

to do her homework, but often the children do
their bit.
It's the summer vacation - the weather is
perfect and all the kids are out playing. Where's
Greg Heffley? In the house, with the blinds
pulled, having fun with video games. As he says
himself, Greg is the kind of kid who likes to stay
longer in the house, so now he has the opportunity
to spend the perfect vacation: no rules, no
responsibilities. But his mother has a completely
different opinion about the ideal vacation and
plans a lot of outdoor activities and "family
outings".
20. Doamna și vagabondul
povestită de Roșu Dara
Doamna și vagabondul este o poveste
frumoasă de dragoste între doi câini. Lady
(Doamna) o cățelușă care locuiește alături de o
familie bogată și Trump (Vagabondul).
Când stăpânii au un copil, cățelușa decide
să părăsească casa unde locuia din cauza mătușii
Sarah, care trebuie să stea cu copilul familiei cât
timp părinții sunt plecați din oraș.
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Astfel, Lady(Doamna) ajunge într-o parte
rău famată a orașului unde îl întâlnește pe Trump
(Vagabondul) un câine care o salvează din
ghearele unor câini fioroși.
După numeroase aventuri (vânătoare de
găini, o cină în oraș, confruntare cu hingherii ) cei
doi câini se vor îndrăgosti, chiar dacă provin din
lumi diferite.

The lady and the trump
told by Roșu Dara

The lady and the trump is a beautiful love
story between two dogs. Lady (a lady) a puppy
living with a wealthy family and Trump (the
Tramp).
When the owners have a child, the puppy
decides to leave the house where she lived
because of Aunt Sarah, who has to stay with the
family's child while the parents are out of town.
Thus, Lady (Mrs.) arrives in a famous part
of the city where she meets Trump (the Tramp) a
dog who rescues her from the clutches of
ferocious dogs.
After numerous adventures (hens hunting,
dinner in the city, confrontation with hingers) the
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two dogs will fall in love, even if they come from
different worlds.

21. Poneiul meu din stele
povestită de Curcă Amelia

Lui Kati îi plac caii.
Într-o seară, dintr-un nor de stele,
coboară un ponei mititel de tot, care intra pe
fereastra în camera ei. Ea își dorea extrem de mult
să fie mai mare pentru a-l îngriji mai mult și
pentru a putea zbura peste mări și țări împreună
cu el.
Visul fetei devine realitate și împreună cu
poneiul pornesc într-o călătorie plină de aventuri.

My star pony
told by Amelia Curcă

Kati likes horses.
One evening, out of a cloud of stars, a tiny
pithy pony descends, entering the window in her
room. She really wanted to be bigger to care for
46

him more and to be able to fly across the seas and
countries with him.
The girl's dream becomes a reality and
together with the pony, she embarks on a journey
full of adventures.
22. Lucas și frunza
povestită de Morar Ciprian
În poveste este vorba despre schimbările
care au loc în natură în anotimpul toamna. Este
vorba despre un băiețel pe nume Lucas, care știa
că toate frunzele sunt de culoare verde.
Într-o zi, când a ieșit de la școală,
împreună cu mama și cele două surori ale lui,
Elena și Victoria, a văzut o frunză de culoare
galbenă. Fiind foarte mirat, s-a aplecat să o ridice
dar frunza parcă era vie. Vântul o ridică tot mai
sus, iar Lucas încercând să o prindă, a ajuns fără
să realizeze că se îndepărtase de familia lui, întro pădure plină de frunze de toate culorile: roșii,
galbene, maro și portocalii. Lucas a fost foarte
încântat de covorul de frunze colorate și s-a jucat
vesel cu ele uitând de mama lui. Dar afară se
întuneca repede, pentru că în anotimpul toamna
ziua se scurtează și Soarele merge la culcare mai
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repede. Dintr-o dată, pe Lucas îl cuprinde teama,
dar acest sentiment cu durează mult pentru că
mama lui și cele două surioare erau chiar în
spatele lui, uitându-se cu bucurie la Lucas, care se
bucura de natura.
Mama i-a atras atenția și i-a spus să fie
mai atent de acum înainte, apoi Lucas a cules
melci, Elena și-a făcut o rochiță din frunze și
Victoria și-a făcut un colier.

Lucas and the leaf
told by Morar Ciprian

The story is about the changes that take
place in nature in the fall season. It's about a little
boy named Lucas, who knew that all the leaves
are green.
One day, when he left school, he and his
mother and his two sisters, Elena and Victoria,
saw a yellow leaf. Very surprised, he bent to lift
it but the leaf was alive. The wind was rising
higher and Lucas, trying to catch it, arrived
without realizing he had left his family, in a forest
full of leaves of all colors: red, yellow, brown and
orange. Lucas was very pleased with the carpet of
colorful leaves and played cheerfully with them
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forgetting his mother. But it is dark outside
quickly, because in the autumn season the day is
shortening and the sun goes to bed faster.
Suddenly Lucas is afraid, but this feeling lasts a
long time because his mother and two sisters were
just behind him, looking happily at Lucas, who
was enjoying nature.
His mother caught his attention and told
him to be more careful from now on, then Lucas
picked snails, Elena made a leaf dress and
Victoria made a necklace.
23. Ursul păcălit de vulpe - de Ion Creangă
povestită de Ana Vlad

Pe vremuri de mult apuse, ursul avea
coadă. Într-o pădure trăia un urs și o vulpe.
Vulpea era șireată, iar mâncarea nu era chiar de
ajuns în pădure. Vulpea simți mirosul de pește și
plecă după el, până la drumul satului.
Pe acolo.trecea un gospodar cu carul plin
de pește. Vulpea s-a prefăcut moartă. Gospodarul
era fericit că va putea face șoției sale un guler
frumos din pielea vulpei. Pune vulpea in car, iar
vulpea odată pusă în car începe să arunce peștele
jos .Sare si ea și începe să culeagă peștele aruncat
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din car. Cum mănâncă ea peste, apare și ursul
lihnit de foame și o roagă să î idea și lui pește.
Isteață și șireată, vulpea îl trimite la lacul din
apropiere, punându-l să îsi bage coada în lac și să
aștepte, pentru că așa a făcut și ea și a prins atâta
pește. .Mos Martin fuge repede la lac și își vâră
coada în apă, așteptând până dimineața. Dar
noapte temperatura scăzuse și apa îngheță,
prizându-i și coada ursului.
Simțind greutatea, ursul fericit începe să
tragă cu putere , rupându-și coada. De atunci ursul
nu mai are coadă și tot de atunci prietenia urs vulpe nu mai există, deoarece vulpea a păcălit
ursul!
The bear tricked by the fox – de Ion Creangă
told by Ana Vlad

A long time ago, the bear had a tail. A bear
and a fox lived in a forest. The fox was rattled,
and the food wasn't quite in the woods. The fox
felt the smell of fish and went after him to the
village road.
Over there, a housekeeper was passing
with his cart full of fish. The fox was dead. The
housekeeper was happy that he could make his
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shoe a beautiful collar of fox's skin. Put the fox in
the car, and the fox once put in the car begins to
throw the fish down. She jumps and begins to
collect the thrown fish from the car. As she eats
fish, the hungry bear also appears and begs for a
fish idea. Clever and rattling, the fox sends him to
the nearby lake, causing him to stick his tail in the
lake and wait, because he did so and caught so
many fish. .Mos Martin quickly ran to the lake
and threw his tail into the water, waiting until
morning. But at night the temperature had
dropped and the water froze, catching the bear's
tail.
Feeling the weight, the happy bear begins
to pull hard, breaking its tail. Since then the bear
has no tail and since then the friendship of bearfox no longer exists, because the fox deceived.

24. Dumbo
povestită de Dohotari Andra
Holt Farrier, o fostă vedetă de la circ, își
vede viața dată peste cap imediat după
reîntoarcerea de pe front.
Proprietarul circului Max Medici îl
recrutează pe Holt cu scopul de a avea grijă de un
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pui de elefant al cărui urechi supradimensionate
și clăpăuge fac din el vedeta unui circ aflat în
mare dificultate, pe cale de dispariție. Copiii lui
Holt, curioși și fascinați de puiul de elefant,
descoperă că acesta are abilitatea de a zbura.
Un om de afaceri extrem de convingător
și dornic de înavuțire, V.A. Vandevere, alături de
o artistă pe nume Colette Marchant intervin de
urgență pentru a face din acest pachiderm unic, o
vedetă. Botezat Dumbo, elefănțelul poate deveni
celebru peste noapte drept unicul elefant zburător
al lumii.

Dumbo
told by Dohotari Andra

Holt Farrier, a former circus star, sees his
life turned upside down immediately after
returning from the front.
Circus owner Max Medici recruits Holt to
take care of an elephant puppy whose oversized
ears and claws make him the star of an
endangered circus. Holt's children, curious and
fascinated by the elephant's chick, discover that
he has the ability to fly.
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An extremely convincing and eager
businessman, V.A. Revenge, along with an artist
by the name of Colette Marchant, urgently
intervened to make this unique pachyderm, a star.
Named Dumbo, the elephant can become famous
overnight as the world's only flying elephant.

25. Povești cu tâlc - Cele trei cuvinte
povestită de Mănășturean Andrei

În această poveste este este vorba despre
un copil de vârstă noastră, Ionuț. El era tare
prietenos și într-o zi mergând spre școală, se
întâlni cu Radu, prietenul său. Ionuț observa ca
prietenul sau are o bicicleta noua și îi ceru
bicicleta astfel: „Radu, dă-mi bicicleta sa ma dau
o tură”. Radu refuza și Ionuț îi zise că nu o să îi
mai dea niciodată nimic.
Când ieșise de la scoala Ionuț se îndrepta
spre casă și puțin îmbufnat dădu buzna peste
bunica care făcea cozonac. Nu o salutase și își luă
de pe masă o bucată de cozonac, după care merse
în camera sa. Noaptea înainte de culcare îi auzise
pe părinții săi povestind despre neajunsurile și
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greutățile familiei și cu gândul la acestea se puse
la somn.
În vis i-a apărut un îngeraș care i-a zis ceea
ce a greșit în ziua precedentă și îi povesti despre
importanța celor trei cuvinte: Te rog, Te iubesc și
Îți mulțumesc.
Dimineața se trezise și porni spre școală.
La terminarea orelor îl întâlnise din nou pe Radu
și îl rugă politicos sa îi împrumute bicicleta nouă.
Radu îi dădu cu mare drag bicicleta. Pentru
bunătatea prietenului sau, Ionuț îi mulțumii și
plecasă spre casă.
Odată ajuns acasă o întâlni pe bunica în
pragul casei și își ceru scuze pentru
comportamentul nepoliticos și îi spuse „că face
cei mai buni cozonaci din lume”.

Tale stories - The three words
told by Andrei Mănășturean

This story it is about a child of our age,
Ionuț. He was very friendly and one day going to
school, he met Radu, his friend. Ionuț noticed that
his friend had a new bike and asked him for the
bike: "Radu, give me the bike to take a ride".
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Radu refused and Ionut told him he would never
give her anything again.
When he had left Ionuț school he was
heading for the house and a little puffed up over
his grandmother who was baking. He hadn't
greeted her and taken a piece of coconut from the
table, then walked to his room. The night before
bed he had heard his parents telling about the
family's shortcomings and difficulties and
thinking about them he had fallen asleep. In his
dream, an angel appeared to him who told him
what went wrong the previous day and told him
about the importance of the three words: Please, I
love you and thank you.
In the morning he woke up and started
for school. At the end of the hours he had met
Radu again and politely asked him to borrow his
new bicycle. Radu gave him the bicycle with
great pleasure. For his friend's kindness, Ionuț
thanked him and left for home.
Once at home he met his grandmother on
the threshold of the house and apologized for his
rude behavior and told her "she does does the best
cake in the world".
S
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26. Bob de grâu
povestită de Ionescu Ștefan
În această poveste este vorba despre un
cavaler, pe nume Bob de grâu, care a pornit în
căutarea unui bici al unui zmeu. În căutarea lui, a
găsit o cabana unde locuiau niște fermieri. Acolo
l-a întâlnit prima data pe Salcotea. S-au tot luptat
ei timp de 9 ani, pîână când Bob de grâu a fost
învins.
În călătoria lui, Bob de grâu a întâlnit un
om înalt cât palma și mic cât un deget, împreună
cu care și-a continuat călătoria, dar nu singuri, ci
împreună cu un om înalt cât turla.
Au trecut prin o serie de aventuri frumoase,
dar din cauza sufletului lor bun, au primit daruri
care i-au ajutat să învingă răul, adică pe Salcotea.
La final, Bob de grâu a luat biciul și s-a
întors pe Pământ, unde s-a însurat cu fata cea
frumoasă a împăratului.
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Bob of wheat
told by Ionescu Ștefan

This story it is about a knight, named Bob
of wheat, who set out in search of a whip of a kite.
In his search, he found a cottage where some
farmers lived. There he first met Salcotea. They
fought each other for 9 years, until the wheat
Bobde was defeated.
In his journey, Bob of wheat met a man as
tall as a palm and as small as a finger, with whom
he continued his journey, but not alone, but with
a man as tall as the turret.
They went through a series of beautiful
adventures, but because of their good soul, they
received gifts that helped them overcome evil,
that is, Salcotea.
In the end, Bob of wheat took the whip and
returned to Earth, where he married the emperor's
beautiful daughter.
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