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1. CEI DOISPREZECE CĂLĂTORI
Thomas a făcut cunoştinţă cu o familie numeroasă şi cam bizară. Fiecare dintre cei doi spre

zece membri ai familiei şia spus numele. Primul se numea Ianuarie. De cum sa prezentat, a 
început să se precipite de parcă ar fi avut ceva urgent de rezolvat. Cel deal doilea a fost 

2. REGINA ENIGMELOR
A fost odată o prinţesă care a spus tuturor că se va mărita numai cu acela care va reuşi săi 

spună trei ghicitori la care ea nu va ghici răspunsurile. Printre pretendenţi era şi Ivan, un ţăran 
modest. La prima ghicitoare, prinţesa na ştiut răspunsul, dar nedorind să se dea bătută, la 
rugat pe Ivan să o lase să se gândească până a doua zi. Pe furiş, ea şia trimis servitoarea săl 
descoasă pe băiat şi astfel a putut să dezlege enigma.

Atunci, Ivan ia mai spus o ghicitoare, iar prin ţesa a procedat întocmai ca prima dată.

Februarie, cunoscut drept Regele Car na
valu rilor. Deşi avea doar două zeci şi opt 
de zile, era foarte vesel fiindcă se bucura 
de fiecare zi, pe care o trăia din plin. Apoi 
au urmat Martie, Aprilie, Mai, Iunie şi 
Iulie. August, mama lor, era dur dulie şi se 
arăta foarte prietenoasă. Au urmat Septem
brie, artistul fami liei, şi Octombrie, cel 
mai înstărit dintre ei. Stră nutând, sa pre
zentat şi Noiembrie. Ulti mul dintre mem
brii familiei, Decem brie, avea în spinare 
un brad împodobit (probabil pentru săr
bătoarea Crăciunului). 

– Ei bine, a zis Thomas după ce lea 
auzit numele, sper să aveţi un an excelent!

Morala: Familiile unite sunt 
mereu fericite.

– Alteţă, cum aţi reuşit sămi răspundeţi la 
primele două ghicitori? a întrebato Ivan.

Prinţesa, care nu a vrut să se dea de gol, ia 
răspuns:

– Nu ştiu. Care e ultima ghicitoare?
– Păi, asta a fost ultima ghicitoare, iar Domnia 

Ta nu ai ştiut să răspunzi, ia zis Ivan cuviincios.
Prinţesa a fost uimită de isteţimea lui şi şia 

ţinut promisiunea luândul de soţ.
Morala: Niciodată nu vei câştiga 

prin şiretlicuri.
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Întro zi, gărzile regelui lau auzit pe John 
vorbind cu cineva. Au intrat în încăpere şi au 
văzut portretul făcut surorii sale, Mary. Sol da
ţii au crezut că e o femeie adevărată şi sau 
minunat de frumuseţea ei. Au alergat întrun 
suflet la rege şi iau povestit ce au văzut.

Curios, regele sa dus să vadă cu ochii lui. 
Când a ajuns în faţa uşii, la auzit şi el pe John 
cum vorbea cu portretul surorii lui. A dat buzna 
în cameră şi, când a văzut pictura, a făcut 
aceeaşi confuzie precum gărzile sale. Dar John 
ia arătat tabloul şi regele, impresionat de talen
tul pictorului, la chemat la palat. 

De atunci, John a devenit pictorul regelui. 
Morala: Chiar dacă te temi, să spui 

de fiecare dată adevărul.

4. OMUL CARE A COBORÂT DIN CERURI
Un om viclean a încercat odată să păcălească o femeie spunândui că a coborât din 

ceruri. Femeia, care era foarte isteaţă, la întrebat:
– Chiar vii deacolo? Înseamnă că lai întâlnit şi pe soţul meu, care a murit anul trecut, 

nui aşa?
– Sigur că lam întâlnit. De fapt, el 

este motivul pentru care am venit. Soţul 
tău ma rugat săţi spun că a rămas fără 
bani, haine şi deale gurii. Dămile şi i 
le voi duce imediat, a răspuns el repede.

– Cred că tea păcălit. Soţul meu este 
în Rai, unde nu are nevoie de nimic. Mai 
degrabă, cred că ai încercat să mă înşeli, 
ia spus femeia alungândul.

Lecţia pe care ia dato femeia cea 
înţeleaptă la făcut pe omul viclean să 
renunţe la a mai înşela pe cineva.

Morala: Răutatea este pedep
sită la un moment dat.

3. PICTORUL TALENTAT
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5. PRINŢESA ŞARPE
Un soldat viteaz, pe nume Igor, a salvat un şarpe dintrun copac în flăcări. 
– Domnule, fiindcă miai salvat viaţa, te voi răsplăti, ia spus şarpele. 

Dumă la castelul de pe deal şi acolo îţi voi arăta recunoştinţa mea.
Când au ajuns la palat, şarpele sa descolăcit de pe suliţa ostaşului 

şi sa transformat întro prinţesă minunată. Nevenindui săşi creadă 
ochilor, Igor a întrebato:

– Cine eşti?
– Numele meu este Karin şi sunt o prinţesă 

vrăjită. O vrajă mă ţinea captivă în copacul care nu 
se stinge niciodată, dar bunătatea ta ma salvat. 
Dacă vrei, mă voi mărita cu tine şi te voi face rege 
peste cel mai mare regat.

Şi aşa, Igor şi Karin au trăit fericiţi împreună.
Morala: Bunătatea este întotdeauna 

răsplătită.
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6. PĂDURARUL ŞI ANIMALELE RECUNOSCĂTOARE
Un pădurar a salvat un şarpe dintrun incendiu. Recunoscător, şarpele ia dăruit un inel.
– Inelul acesta îţi va oferi tot ce ai nevoie. Trebuie numai să sufli peste el şi săţi pui o 

dorinţă, iar ea va fi pe loc îndeplinită!
Pădurarul a suflat peste inel şi şia dorit săşi întâlnească mama. Puf! Şi iată că dorinţa 

ia fost îndeplinită. 
După un timp, bărbatul sa îndrăgostit de fata regelui din acel ţinut şi a trimiso pe mama 

lui so peţească. Însă regele, care nu voia săşi mărite fata, ia răspuns:
– Numai dacă vei reuşi să clădeşti până mâine o casă la fel de măreaţă precum e palatul 

meu vei primi mâna fiicei mele.
Când a auzit răspunsul, pădurarul sa temut că nu va putea să ridice o casă atât de mare 

doar întro zi. Uitase de inelul pe care il dăruise şarpele. Dar animalele pe care le salvase dea 
lungul timpului au dat fuga şi iau adus inelul fermecat. În acest fel el a reuşit săl mulţumească 
pe rege şi să se însoare cu prinţesa. Animalele lau salvat la rândul lor.

Morala: O faptă bună nu rămâne nerăsplătită.
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