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„Nu credeți  
că merită o șansă  

la o viață normală? “

Cum a început 
         totul…

În regatul magic al Auradonului, lucrurile sunt  

pe cale să ia o întorsătură ciudată și tulburătoare!

Ben, fiul regelui Bestie și  
al reginei Belle, este moștenitorul 
tronului Auradonului. La prima 
sa proclamație regală, tânărul  
decide să-i aducă pe copiii 
răufăcătorilor de pe Insula 
Pierduților la Școala Auradon. 

El alege pentru început doar  
patru copii de răufăcători – cei  
care aveau cea mai mare nevoie  
de ajutor. Părinții lor sunt Cruella  
de Vil, Regina cea Rea, Jafar și...  
cea mai mare răufăcătoare din întreg 
ținutul, Maleficent!

Regele Bestie și regina Belle sunt 
îngroziți de ideea de a le permite 
odraslelor celor mai mari dușmani 
ai lor să locuiască în Auradon. Însă 

Ben e de părere că urmașii n-ar 
trebui să plătească pentru greșelile 

părinților lor.
– Ben
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Nici de cealaltă parte a mării veștile nu sunt prea bine primite. La început, Mal, Evie, Jay și Carlos – copiii răufăcătorilor –  refuză să părăsească insula, dar Maleficent nu le dă de ales.  Ea îi trimite într-o misiune specială: să găsească bagheta  magică a Zânei Ursitoare și s-o aducă pe Insula Pierduților.

„Cu bagheta aia  
și cu sceptrul meu...  
voi putea să supun  binele și răul  

voinței mele!“

– Maleficent

Bagheta are niște puteri cu ajutorul 
cărora Maleficent și prietenii ei ticăloși 
ar putea evada de pe Insula Pierduților, 
pentru a se răzbuna pe cei care  
le-au făcut rău. E vorba despre 
stăpânirea lumii! Dacă Mal și prietenii 
ei refuză s-o ajute, vor fi pedepsiți  
pe vecie.



 

 

Când  ajung la Școala Auradon,  

copiii răufăcătorilor descoperă cu uimire cât 

de „drăguț“ e totul în jur. Oribil!  Sunt  

mai hotărâți ca oricând să găsească bagheta 

și să se întoarcă acasă cât mai repede.

Pentru a fura bagheta, Mal îi face  

o vrajă lui Jane, fiica Zânei Ursitoare,  

oferindu-i o coafură nouă încântătoare.  
Vestea se răspândește cu repeziciune și,  

în scurt timp, o mulțime de alte fete vor  

să fie „transformate“ de Mal și de Evie,  

în stilul celor de pe insulă, cu haine,  

coafuri și machiaje ieșite din comun!

Înainte

După„Acum schimbă-mi  
și nasul!“

               
 – Jane

Jay și Carlos  intră în echipa de 

turnir a școlii, Cavalerii Luptători.  

Și, deși n-au mai jucat niciodată acest joc, 

băieții reușesc să aducă victoria echipei 

lor într-un meci foarte important  
cu rivalii lor, Șoimii.

În ciuda tuturor așteptărilor,  

copiiirăufăcătorilorleagă prietenii 
cu elevii de la Școala Auradon. 



 

 

 

„Chestia asta cu fericirea până la      adânci bătrâneți 
nu e așa de jalnică  

pe cât pare.“

După ce Mal află că are șansa de a fura bagheta  la ceremonia de încoronare a lui Ben, se hotărăște să folosească  o vrajă de iubire asupra viitorului rege. Dar oare mai era nevoie de o vrajă sau el se îndrăgostise deja de ea?
Va putea Mal să-și ducă planul  

la bun sfârșit în ziua încoronării?  
Fata se simte strivită între așteptările 
mamei sale și dorința ei de a avea 
propria poveste cu final fericit...

– Mal



Bun venit în SUA!

Atunci când s-a căsătorit cu 

frumoasa Belle, în urmă  

cu mai bine de douăzeci de ani,  

regele Bestie a unit toate  

regatele și a creat Statele  
Unite ale Auradonului. 

SUA  e un ținut minunat, 

mărginit de apele azurii  

ale Mării lui Ariel. Este format 

din mai multe regate, de la cel 

Îndepărtat,  în nord, până la 

Auroria, în sud. Dincolo de țărmul 

continentului există și câteva insule, 

printre care Insula Trecutului, Insula 

Craniului și Insula Pierduților. 

Încearcă să fii bun  
               de dragul binelui.



Încearcă să fii bun  
               de dragul binelui.


