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Jack şi calul său
Cu mult timp în urmă, un băiat pe nume Jack locuia într-un sat de pe vârful unui 

deal. Jack avea un cal pe care îl iubea foarte mult şi-l trata ca pe un prieten. În 
fiecare zi mergea cu calul la piață să cumpere cele necesare pentru oamenii din sat și 

apoi se întorcea, aducându-le pe spinarea calului.
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Sătenii îi dădeau bani pentru efortul său, iar Jack îşi cumpăra astfel tot ce avea nevoie. Calul era, 
prin urmare, foarte util băiatului. Chiar și sătenii îl îndrăgiseră, la fel ca şi pe Jack, care era foarte 
amabil şi generos cu oamenii. Băiatul ducea o viaţă fericită.
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Hok Lee şi piticii
Era odată un băiat pe nume Hok Lee, care locuia într-un orăşel din China. Într-o zi, fața lui s-a umflat 

și s-a dus la doctor. Doctorul i-a spus să meargă la un anumit copac, într-o noapte cu lună plină, unde 
o să întâlnească niște pitici şi să danseze pentru ei. I-a mai spus că piticii îl vor vindeca dacă le place 
cum dansează, dar dacă nu le place, îi vor face ceva rău. În noaptea cu lună plină, Hok Lee a pornit spre 
pădure. Când a ajuns la pitici, aceştia îl priveau duşmănos.
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