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El cuento de la 
princesa que 
quería volar

Hubo una vez 
como nunca 
antes, una 
princesa que se 

llamaba Awen. La madre de 
Awen viajaba mucho, por su 
trabajo, de avión en avión... 
La pequeña princesa hubiera 
querido también volar en 
todos esos aviones. Pero su 
madre le había dicho que para 
volar tenía que ir primero 
al colegio, para aprender a 
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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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pintar, bailar, cantar, leer, 
escribir… La princesa Awen 
se fue al colegio y aprendió 
hacer todo esto: pintar, hacer 
deporte, escribir, bailar, cantar, 
leer, dibujar… 
Después, le dijo a su madre: 
„ahora yo también puedo 
volar contigo”. Entonces, la 
reina y la pequeña princesa se 
han ido juntas al aeropuerto. 
Allí han subido juntas en un 
avión y vruuuuum, el avion 
despegó. Pero ¿qué fue lo 
que vieron ellas allí, desde el 
avión? 
El sol, la luna, las nubes, otros 
aviones, colinas, montañas, 
el mar, el océano, bosques, 
árboles, ciudades, lagos, 
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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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casas y… la Torre Eiffel. Y 
entonces, Awen reconoció 
su casa color rosado. Estaba 
contenta. Había volado con 
su madre.

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

Sfârsit,
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