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PERSONAJELEPERSONAJELE

Frumoasa
Cea mai mică dintre cele trei 

surori. Îi plac cărțile, muzica și 
florile. E mereu fericită și iubește 

pe toată lumea.

Mofturoasa
Sora cea mare. Iubește bijuteriile 
și rochiile. Este egoistă, iar firea 

veselă a Frumoasei nu este deloc 
pe placul ei.

Năzuroasa
Sora mijlocie. Năzuroasa este 

mândră și foarte preocupată de 
părul ei, pe care deseori și-l admiră 

în oglindă. Este invidioasă pe 
minunatul păr și pe drăgălășenia 

Frumoasei.

Tatãl 
Este foarte grijuliu și își iubește 
toate cele trei fiice. Înainte să-și 

piardă toți banii, a fost un om
de afaceri de succes.

Bestia
Din cauza unui blestem, a ajuns 
o creatură înfricoșătoare care 

trăiește singură într-un castel din 
pădure.

Stamp



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 o fată pe nume 
Frumoasa. Era foarte frumoasă și 

avea un suflet curat și blând. 
Sunt atât de 

norocoasă! Am tot 
ce îmi doresc: am 

cărți minunate 
de citit și pot 

cânta cât vreau la 
vioară.

Își iubea surorile, pe 
Mofturoasa și pe Năzuroasa, 
deși acestea n-o plăceau și 
se comportau urât cu ea.

Nu face 
altceva 

decât să 
citească 

toată ziua?
Cât de 

plictisitor!

Am vești proaste. 
Din păcate, ne-am pierdut 

toată averea. Așa că 
trebuie să ne vindem casa 

și toate lucrurile pe  
care le avem.
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Vai, nu 
se poate!  
Bijuteriile 

mele!

Și hainele 
mele!

Nu-ți face 
griji, vom fi 
bine, tată!

Ce ne 
facem? Nu 
mai avem 

nimic!

Nu e 
adevărat, 

dragile mele 
surori! Ne 

avem una pe 
cealaltă.
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