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Soțul și soția
Trăiesc într-o căsuță din 

pădure și urmează să aibă 
în curând un copil. Soția 

însărcinată este atrasă de 
grădina cu rapunzel, iar 

bărbatul înțelege că trebuie 
să-i aducă negreșit această 

plantă.

Rapunzel
Este o fată cuminte și 
frumoasă și are părul 
fermecat. Își petrece 

viața într-un turn, 
unde a fost închisă de 
vrăjitoarea cea rea.

Vrăjitoarea 
Locuiește lângă cei doi 

soți și are o grădină 
cu plante de rapunzel. 
Vrăjitoarea are puteri 

magice, dar nu le 
poate folosi pentru ea. 

Dintotdeauna și-a dorit să 
aibă un copil.

Prințul 
Este impresionat de 
glasul lui Rapunzel. 
Se hotărăște să o 
salveze, dar este 

prins de vrăjitoarea 
cea rea.
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CUM SĂ CITEȘTI  CUM SĂ CITEȘTI  
BENZILE DESENATEBENZILE DESENATE

Benzile desenate sunt ușor de urmărit și foarte 
plăcut de citit. Pentru a urmări povestea, privește 
căsuțele cu imagini de la stânga la dreapta și de 
sus în jos. 

Ia-te după săgeată:
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Unele căsuțe cu imagini au dreptunghiuri și balonașe. 
Ca să afli ce se întâmplă în poveste - citește cuvintele 
din dreptunghiuri.
Ca să afli ce spun personajele - citește cuvintele din 
balonașe.

Ia-te după numerele din bulinele galbene:

Imaginile și cuvintele merg mână în mână pentru a 
urmări ușor întreaga poveste.
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Pe măsură ce timpul trecea, 
soția nu se făcea mai bine.

Cum pot 
să te 
ajut?

Cred  
că niște 
plante 

fermecate 
de rapunzel 

mă vor 
vindeca.

E ultima mea 
speranță.
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A fost odată ca niciodată un bărbat care 
locuia cu soția lui într-o căsuță frumoasă, în 
mijlocul pădurii. Soția era pe cale să aducă 

pe lume primul lor copil.

Soția nu se simțea prea bine și 
nu avea poftă de mâncare. Draga mea, 

trebuie să 
mănânci, măcar 

puțin. Aveți 
nevoie de hrană 
și tu, și copilul. Dar  

nu-mi 
place 
nimic.
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Ce frumos 
miroase! De 

unde o fi 
aroma asta 

încântătoare?

Cred că 
sunt plante 
de rapunzel 
din grădina 
vrăjitoarei 

care locuiește 
lângă noi.

Miros delicios! 
Ai putea să-mi 
aduci câteva?

Nu!  
M-ar omorî 
vrăjitoarea, 
dacă m-ar 

prinde!
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