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The tale of the 
little princess 
who wanted to 
fly

Once upon a time, 
there was a little 
princess, whose name 

was Awen. Awen’s mother 
flew around the world a lot 
for her job. The little princess 
wanted to fly too, but her 
mother told her that before 
she could board a plane, she 
should go to school, and learn 
painting, sports, reading, 
dancing, singing… and 
drawing too.
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Povestea 
prinţesei care 
voia să zboare

A fost odată ca 
niciodată o 
prinţesă pe nume 
Awen. Mama lui 

Awen călătorea mult, pentru 
serviciul ei, cu avionul. Mica 
prinţesă ar fi vrut şi ea să 
zboare cu avionul. Însă mama 
sa îi spusese că pentru a zbura 
trebuie să meargă mai întâi 
la şcoală, pentru a învăţa să 
picteze, să danseze, să cânte, 
să citească, să scrie...
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Princess Awen went to school 
and did just that: she learned 
painting, sports, reading, 
dancing, singing… and 
drawing too.
And then she told her 
mother:
„Now I can fly around with 
you.”
So the queen and the princess 
went to the airport together. 
There, they boarded a plane 
and vrooooom! the plane 
took off. And what did they 
see, from far above?
They saw the sun and the 
moon, clouds, other planes, 
stars, hills and mountains. 
They saw the sea and
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Prinţesa Awen a mers la 
şcoală şi a învăţat să facă 
toate acestea: să picteze, să 
facă sport, să scrie, să danseze, 
să cânte, să citească, să 
deseneze...
Apoi, i-a spus mamei sale: 
„acum pot şi eu să zbor cu 
tine”. Deci, regina şi mica 
prinţesă au plecat împreună 
spre aeroport. Acolo au urcat 
într-un avion şi vrrooouum, 
avionul a decolat. Ce-au 
văzut ele însă de acolo, din 
avion?
Soarele, luna, norii, alte 
avioane, stele, coline, munţi, 
marea, oceanul, păduri, arbori, 
oraşe, lacuri, case şi ...turnul 
Eiffel. 
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the ocean, forests, trees, towns 
and lakes, houses, and… the 
Eiffel Tower!
Awen even recognized her 
own house! Now she was 
happy. She’d flown with her 
mother!

The end
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Şi atunci, Awen şi-a 
recunoscut casa roz. Era 
mulţumită. Zburase cu mama 
ei.

Sfârsit,
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