Regele Maimuţă şi ceilalţi discipoli, Porcul şi Nisiposul,
trebuie să‑l apere pe Xuan Zang de monştrii şi de demonii
care cred că vor trăi veşnic dacă se înfruptă din călugăr.
Vor reuşi Xuan Zang şi discipolii săi
credincioşi să ajungă cu bine în
India şi să găsească ceea
ce caută? Vor avea
suficientă încredere
şi curaj pentru a‑i
învinge pe demoni, atât
pe aceia care mişună în
jurul lor, cât şi pe aceia
care le sălăşluiesc în
suflet?

călătorie spre soare-apune

În vechea Chină apare o maimuţă fermecată, care creează
haos peste tot unde merge. Singura cale prin care i se pot
pune înşelătoriile şi talentele în slujba binelui este aceea de a
i se încredinţa protejarea lui Xuan Zang, tânărul şi frumosul
călugăr decis să călătorească din China până în India în
căutarea preţioaselor scrieri sacre.

CĂLĂTORIE
SPRE SOARE-APUNE
WU CHENG’EN

nenumărate personaje extraordinare,
nenumărate cărţi extraordinare!
Colecţionaţi aceste mici versiuni
ale celor mai importante cărţi din lume,
şi veţi descoperi că volumele din seria
Real Reads sunt o Reală Provocare.

Bun-venit în
fascinanta lume Real Reads!

ISBN 978‑606‑588‑932‑3

www.realreads.co.uk

Nenumărate poveşti extraordinare,

Wu Cheng’en

în aceeaşi colecţie ...

„Regele Maimuţă este un mare hoţoman!
Nu ştiu cum de reuşeşte să scape nepedepsit
după atâtea ticăloşii!“
Shang‑Yuan, 12 ani
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Personajele
Regele Maimuţă
Regele Maimuţă este isteţ
şi curajos, dar îşi va putea
schimba obiceiurile necin
stite pentru a deveni un
discipol loial maestrului
său, Xuan Zang?

Xuan Zang
Xuan Zang este un călugăr frumos ce călătoreşte până în India pentru a găsi scrieri preţioase. Va supravieţui el pericolelor călătoriei şi
monştrilor care vor să‑l devoreze?

Porcul
Este un porc jovial căruia îi
plac băutura şi femeile frumoase. Va reuşi să îşi controleze aceste impulsuri pentru
a avea grijă de maestrul său,
Xuan Zang?
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Nisiposul
Nisiposul este un căpcăun, dar şi un luptător talentat, mai ales în apă. Se va descurca oare cu provocările ce ameninţă să‑i
distrugă credinţa?

Buddha şi Guanyin
Doi zei importanţi ce veghează
asupra lumii şi îi ghidează pe
cei nevoiaşi pe calea către
mântuire. Îi vor putea ajuta pe
Xuan Zang şi pe discipolii lui
să‑şi găsească calea?

Regele Bivol,
Băiatul Roşu
şi Prinţesa
Evantai‑de‑fier
Trei dintre numeroşii monştri şi demoni
care încearcă să‑l devoreze pe Xuan Zang
în călătoria sa. Care le sunt planurile malefice şi armele magice secrete?
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Călătorie
spre soare-apune
Bang!
Din stânca vrăjită a Muntelui Florilor şi
Fructelor s‑a născut o maimuţă deosebită! Era
curajoasă şi vicleană, aşa că celelalte maimuţe
au început s‑o venereze ca rege al lor. Deşi le era
superior semenilor săi, Regele Maimuţă şi‑a dat
seama că într‑o zi şi el va muri, asemenea oricărei
creaturi muritoare. Hotărât să învingă moartea, el
a călătorit departe, departe, în căutarea unui mod
de a trăi veşnic.
Un maestru spiritual a fost de acord să‑l
antreneze ca discipol al său. Regele Maimuţă
a învăţat numeroase arte magice, inclusiv călătoria
pe nori, şi şaptezeci şi două de feluri de a‑şi
schimba înfăţişarea. Putea să‑şi schimbe blana în
diferite obiecte sau vietăţi, chiar şi în cópii ale lui
însuşi. Însă Regele Maimuţă a devenit arogant.
El s‑a cufundat în ocean şi l‑a forţat pe Regele
Dragon să‑i cedeze o armă redutabilă: un toiag de
luptă poleit cu aur, ce îşi putea schimba mărimea,
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se putea multiplica şi folosi în luptă conform
capriciilor aceluia care îl deţinea.
Astfel înarmat, Regele Maimuţă s‑a dus în Iad
şi i‑a forţat pe conducătorii acestuia să‑i şteargă
numele din Cartea Vieţii şi a Morţii. Acum
devenise cu adevărat nemuritor!

Încercând să readucă la ascultare această creatură
sălbăticită, Împăratul de Jad l‑a invitat pe Regele
Maimuţă în Paradis şi i‑a acordat un loc printre
zei. Însă, când şi‑a dat seama că i se conferise
doar titlul de Căpetenie a Grajdurilor Paradisului,
Regele Maimuţă s‑a revoltat. Mâniat, el a furat
mai multe comori din Paradis, inclusiv Piersicile
Nemuririi şi Pastilele Longevităţii, şi a băut din
vinul regal al Împăratului de Jad. Apoi şi‑a luat
tălpăşiţa de acolo.

O armată de o sută de mii de luptători divini
au încercat din răsputeri să‑l prindă pe Regele
Maimuţă, însă acesta i‑a învins pe toţi. Cruzimea
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bătăliei a zguduit întreaga lume, dar nimeni n‑a
putut să‑l învingă pe Regele Maimuţă până la
sosirea unui general divin cu trei ochi, care putea
să‑i dibuiască toate înşelătoriile. Disperat, Regele
Maimuţă s‑a prefăcut într‑un templu, ochii săi
devenind ferestre, iar gura fiindu‑i uşă. Neştiind
ce să facă din coada sa, el a transformat‑o într‑un
catarg, dar tot îţi puteai da seama că este o coadă.
– Te‑am prins! a râs generalul divin.
Odată descoperit, Regele Maimuţă a fost, în
sfârşit, capturat.
Zeii au încercat să‑l topească pe Regele
Maimuţă într‑un cuptor celest, dar acesta a scăpat
nevătămat, deşi ochii i‑au rămas cam înroşiţi de
la fum. Drept răzbunare, Regele Maimuţă s‑a
transformat într‑un monstru cu trei capete şi
şase braţe şi a ameninţat cu distrugerea Palatului
Divin.

Din fericire, atunci apăru Buddha.
– Pun rămăşag că nu poţi călători dincolo
de limitele impuse de mâna mea, l‑a provocat
Buddha. Dacă vei câştiga, poţi să fii Împăratul
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Paradisului. Dacă am să câştig eu, va trebui să
faci ceea ce‑ţi spun.
– Pot să parcurg zeci de mii de kilometri
dintr‑un singur salt! s‑a lăudat Regele Maimuţă.
Şi a sărit pe un nor, şi a dispărut dincolo de
linia orizontului. După foarte mult timp, el a
ajuns la ceea ce părea să fie capătul lumii – nu
mai era nimic de văzut acolo, cu excepţia a cinci
pilaştri colosali ce susţineau cerul.
– Aici trebuie să fie capătul lumii. Deci am
câştigat! s‑a bucurat Regele Maimuţă.
Pentru a‑l convinge pe Buddha că ajunsese cu
adevărat până acolo, el a zgâriat cuvintele „Regele
Maimuţă a trecut pe aici“ pe pilastrul din mijloc
şi a făcut pipi pe el drept dovadă.

Când Regele Maimuţă s‑a întors, Buddha era
cam iritat.
– Ai urinat pe degetul meu mijlociu! Şi scrii
cam urât.
Astfel, Regele Maimuţă şi‑a dat seama că,
indiferent cât de isteţ şi de abil ar fi, nu avea
să depăşească niciodată puterea de temut a lui
Buddha.
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În plus, drept pedeapsă, Buddha şi‑a trans
format cele cinci degete într‑un munte imens, în
vârful căruia l‑a aşezat pe Regele Maimuţă. Acesta
avea să rămână blocat aici pentru următorii
500 de ani.
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