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„Voi ce intraţi, lăsaţi orice speranţă.“

În Infern, Dante îi întâlneşte pe cei mai păcătoşi dintre oameni
şi află ce pedepse le-a hărăzit Dumnezeu.
Deşi ei se zbat şi gem în agonie, Dante trebuie să îşi păstreze
cumpătul, pentru că are de mers mult până la capăt, altfel
va rămâne pierdut
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Nenumărate poveşti extraordinare,

INFERNUL

Dante, eroul nostru tânăr şi naiv, se trezeşte dintr-un somn profund
într-o pădure rece şi întunecată. Încercând să-şi croiască drum în
afara ei, calea îi este blocată de o panteră, de un leu şi de o lupoaică.
Pe urmă e şi mai rău, căci pelerinul este atras într-o călătorie tocmai
în măruntaiele Infernului. Cum de a ajuns aici? Va reuşi oare să
scape nevătămat?

Dante Alighieri

în aceeaşi colecţie ...

„E uimitor câte feluri de pedepse
îşi imaginează Dante pentru păcătoşi!“
Luigi, 11 ani

Repovestire de Isabel Coe
Ilustraţii de Elena Menga

RR

reals
read

Cuprins

Personajele4
Infernul 

7

Mergi mai departe 

3

55

Personajele
Dante, Pelerinul

Tânărul şi neexperimentatul Dante
se trezeşte dintr‑un somn adânc şi
descoperă că s‑a rătăcit într‑o pădure
întunecată, neprietenoasă. Unde este şi
ce va afla în teribila lui călătorie?

Dante, Poetul

Poetul Dante creează un alter ego, pelerinul,
ca personaj pentru cartea sa. Poetul este poate
mai vârstnic şi mai înţelept decât pelerinul
său, dar oare e şi mai binevoitor, şi de ce‑l
împinge pe cel creat de el să sufere atât?

Virgiliu

Virgiliu, unul dintre cei mai mari poeţi
latini, este călăuza lui Dante prin
Infern. Cine l‑a trimis în ajutorul
lui Dante? A mai fost vreodată
în Infern? Şi, mai ales, va fi el
capabil să părăsească pentru
totdeauna locul acela?
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Beatrice

Frumoasa şi cucernica Beatrice a fost marea
iubire a lui Dante. Acum ea se află în Paradis
şi ar avea ceva de lămurit cu el. De ce este
atât de furioasă pe Dante? Oare nefericiţii
îndrăgostiţi se vor mai întâlni vreodată?

Caron

Este luntraşul din Infern.
Are ochii ca nişte roţi de foc şi un păr lung
şi alb. Oare ştie că Dante este încă viu?
Ce‑i va face când va afla?

Minos

Temutul judecător
din Lumea de Dincolo îi spune lui
Dante să nu aibă încredere în nimeni.
La cine se referă şi cum decide
în ce parte a Infernului să fie trimis
fiecare păcătos?

Lucifer

De ce este Lucifer îngropat
în gheaţă de la brâu în jos,
şi mestecă? Va reuşi Dante
să treacă de el?
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Infernul
Ziua bună! Mă numesc Dante Alighieri şi sunt un
mare poet italian. Îţi voi povesti în cele ce urmează
ceva extraordinar, ce mi s‑a întâmplat cu câţiva ani
în urmă.
Observ că oftezi şi clatini din cap, dar nu te
teme, drag cititor! Poemul meu nu seamănă cu
nimic din ce‑ai citit până acum.
Nu va fi vorba aici despre păsărele şi floricele,
ori despre alte fleacuri nostime. Va fi vorba despre
iubire, e‑adevărat, dar povestea mea e una mai
degrabă tristă şi atât de cumplită şi de sângeroasă,
încât te va bântui multă vreme după ce‑o vei fi
terminat de citit.
Povestea mea ţi se va părea şi puţin fantastică.
Citind‑o, te vei gândi că am exagerat în unele locuri
ca s‑o fac şi mai palpitantă.
Din păcate, totul este adevărat. Fiecare strigăt
este real, fiecare tânguire în agonie sună exact aşa
cum am auzit‑o atunci, cu mulţi ani în urmă. Deci
trebuie să te previn că acesta nu e un basm, nu e o
poveste cu zâne.
Prietene cititor, acesta este un coşmar trăit pe viu!
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