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A fost odată ca niciodată un băiețel numit Carlitos. Era tare amuzant și 
toată lumea îl iubea. Dar, într-o zi s-a trezit și a întâlnit o vrăjitoare 

îngrozitoare numită Cloanța. Era foarte urâtă și nimeni nu o plăcea.

Once upon a time, there was a child called Carlitos. He was very funny and 
everyone loved him. But, one day he woke up and met a horrible witch 
called Cloanta. She was very ugly and no one liked her.
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Carlitos lived in Almaria, the old name of Almeria. His father was a fisher. When he met the 
witch, Carlitos was at the sea with his father whose name was Ion.
Day by day, Carlitos carried the fish from the sea home or to the fish market. Every time 
Cloanța would follow Carlitos to scare him and steal his fish.
One day, the king of Alcazaba Castle ordered a lot of fish for the marriage of his only 
daughter. �inking of big gain, Carlitos accepted the king`s offer, began to stuff his carts. 
Cloanța knew already about his arrival at the castle. Carlitos discharged the fish. In the 
meantime, Cloanța informed the guardians that Carlitos fish had been stolen. Suddenly, the 
guardians pounced over Carlitos and arrested him.

Carlitos trăia în Almaria, vechiul nume al Almeriei. 
Tatăl său era pescar. Când a întâlnit-o pe vrăjitoare, 
Carlitos era pe mare cu tatăl său al cărui nume era Ion. 
În fiecare zi, Carlitos căra peștele acasă sau la piața de 
pește. De fiecare dată Cloanța îl urmărea pe Carlitos 
pentru a-l speria și a-i fura peștele.
Într-o zi, regale de la Castelul Alcazaba a comandat 
mult pește pentru căsătoria singurei lui fiice. 
Gândindu-se la un câștig considerabil, Carlitos a 
acceptat oferta regelui și a început să umple căruțele.
Cloanța știa însă despre sosirea lui la castel. Carlitos a 
început să descarce peștele, dar Cloanța le-a spus 
paznicilor că peștele lui Carlitos era furat. Deodata, 
gardienii s-au năpustit asupra lui Carlitos și l-au 
arestat.
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�ey threw him in the dungeon, in the basement of 
the castle. �e ing, as soon as he learnt what had 
happened, he sent his only daughter to give an order 
to the guardians to release poor Carlitos. �e witch, 
who understood what was going to happen, ran 
quickly to the castle, she put a spell on the beautiful 
princess and took her figure. After that, she visited 
the young fisher. �e minute he saw her, he fell in love 
with her. �e horrible witch, Cloanta, had 
reached/achieved her goal and now she was about to 
implement her evil plan….

L-au aruncat în temnița de la subsolul castelului.  
Îndată ce regele a aflat despre cele întâmplate, și-a 
trimis unica fiica să dea ordin paznicilor să-l elibereze 
pe Carlitos. Vrăjitoarea care a înțeles ce se întâmplă, a 
fugit la castel, a făcut o vrajă pe frumoasa prințesă și a 
luat înfățișarea ei, apoi s-a dus la tânărul pescar. În 
momentul în care a văzut-o, Carlitos s-a îndrăgostit de 
ea. Cumplita vrăjitoare, Cloanța, își atinsese scopul  și 
urma să-și pună în aplicare planul hain.
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Cloanta thought that she was so ugly and creepy that nobody loved her, nobody wanted to 
be her friend, she felt lonely, sad, different, isolated… she decided to create a potion to turn 
everybody from Almaria in hideous, dwarfish, plump, scruffy, grumpy and nasty people.
After that, Cloanta put the potion in Carlitos’ fish. �ese fish would be cooked for the feast 
of the princess’ wedding. �e day of the wedding, all the city inhabitants were at the feast 
and after eating the fish they all were hideous, dwarfish, plump, scruffy, grumpy and nasty 
people.

Cloanța, știind că este atât de urâtă și 
înfiorătoare, încât nimeni nu o iubea, nimeni 
nu voia să îi fie preieten, se simțea foarte 
singură, tristă, diferită, izolată… și a decis să 
facă o licoare pentru a-i transforma pe toți 
oamenii din Almaria în hidoși, pitici, grăsani, 
neîngrijiți, morocănoși și dezgustători. După 
aceea, Cloanța a pus licoarea în peștii lui 
Carlitos. Peștii urmau să fie gătiți pentru 
ospățul de la nunta prințesei.
În ziua nunții, toți cetățenii orașului erau la 
ospăț și, după ce au mâncat din pește toți erau 
hidoși, pitici, grăsani, neîngrijiți, morocănoși 
și dezgustători.
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Cloanta was the happiest in the world, because she wasn’t different and isolated anymore. 
All the Almeria inhabitants were ugly and nasty people like her. She decided to kill Carlitos, 
who was the only one who suspected her evil plan.
In the midnight, she entered the dungeon in the castle with a sharp dagger in her hand. 
Fortunately, she had forgotten that she was in the beautiful princess’ appearance. Carlitos 
opened his eyes and saw her. He hugged and kissed Cloanta. He told how much he missed 
and love her. At this moment she became the same ugly witch, she was before.

Cloanța era cea mai fericită ființă de pe pământ, pentru că nu mai era diferită și izolată. Toți 
locuitorii din Almaria erau la fel de urâți și dezgustători ca ea.
Ea a decis să îl ucidă pe Carlitos, singurul care suspectase planul ei diabolic.
La miezul nopții, ea a intrat în temnița castelului cu un pumnal ascuțit in mână.
Din fericire, ea a uitat că avea înfățișarea prințesei. Carlitos a deschis ochii și a văzut-o. A 
îmbrățișat-o și a sărutat-o. I-a spus ce dor i-a fost de ea și cât de mult o iubea. În acel 
moment ea a devenit aceeași vrăjitoare urâtă dinainte.
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.... and laughed out loud...ah ahahahah! 
While the witch was preparing to cast a spell to Carlitos there was a strange soundcoming 
from outside. �e castle was being attacked by pirates. �e Alcazaba Castle was constructed 
on the ruins of a Roman fortification and the Alcazaba original purpose was as a defence 
against pirates, thanks to its commanding position with views over the city, down to the 
sea and across to Africa. 
With so much noise and confusion, Carlitos managed to escape from there.

….și a râs tare…. ah ahahahah! În timp ce vrăjitoarea se pregătea să facă o vrajă pe Carlitos, 
un sunet ciudat se auzi afară. Castelul era atacat de pirați.
 Castelul Alcazaba era construit pe ruinele unei cetăți romane și scopul ei inițial era de 
apărare împotriva piraților, datorită amplasării ei  strategice cu vedere asupra orașului, spre 
mare și spre Africa.
 Cu atâta zgomot și confuzie, Carlitos a reușit să scape de acolo.
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�e attack continued for a few days. �e last day the King died. He was killed with a sword 
in his heart. After three days there was a new king. It was the evil witch Cloanta who had 
taken his appearance. She had a new evil plan, to kill the beautiful princess. 
�e princess had already escaped to look for Carlitos. He had managed to escape to a cave 
up in the mountains. On her way to the cave, she met an old shepherd, who was very poor 
and hungry. He did not ask for any food, but the princess felt very sorry for him, so she 
offered him to share a meal with her. He was very thankful, and while they were eating, he 
asked her why she looked so troubled. She told him everything about her love for Carlitos 
and about the evil witch. 

Atacul a continuat timp de câteva zile. În ultima zi 
regale a murit. A fost ucis de o sabie care i-a 
străpuns inima. După trei zile aveau un nou rege. 
Era tocmai vrăjitoarea Cloanța, care luase 
înfățișarea lui. Avea un alt plan diabolic, de a o 
ucide pe frumoasa prințesă.
Prințesa deja reușise să scape pentru a-l căuta pe 
Carlitos. El reușise să se retragă într-o peșteră, sus 
în munți. În drum spre peștera, ea a întâlnit un 
cioban bătrân care era foarte sărac și flămând. El 
nu a cerut mâncare, dar prințesei i-a părut rău de 
el și s-a oferit să împartă mâncarea cu el. El i-a fost 
foarte recunoscător și, în timp ce mâncau, el a 
întrebat-o de ce era atât de tulburata. Ea i-a 
povestit totul despre dragostea ei pentru Carlitos 
și despre vrăjitoarea cea rea.
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�e shepherd heard all the story and decided to reveal his true identity.  He was a good 
wizard who was quite old so he had retired on that mountain to live in loneliness. He 
already knew Cloanta and how evil she was, that’s why he decided to help Princess Leda. 
He gave her a bag with coloured beans, she had to plant them when she needed help, but she 
had to associate the right colours and the combination was up to her. Princess Leda thought 
and thought, then she decided: she chose three beans one green, one white and another red,  
she planted them and after a while three fairies were born from these beans. �ey took her 
to a cave but it was closed. She called Carlitos and then she heard him. �e three fairies gave 
her some gifts: the white fairy gave her peace, the red courage and the green hope. Leda 
with the gift of courage entered the cave and found Carlitos. With the gift of hope they 
started their  trip towards Almeria. Now they could use only the gift of peace…

Ciobanul a ascultat toată povestea și a decis 
să își dezvăluie adevărata identitate. Era un 
vrăjitor bun, destul de bătrân care se 
retrăsese pe acel munte ca să trăiască în 
singurătate. El o cunoștea pe Cloanța și cât de 
rea era și a decis să o ajute pe prințesa Leda. 
I-a dat un săculet cu boabe de fasole colorate 
pe care trebuia să le planteze când avea 
nevoie de ajutor, dar ea trebuia să asocieze 
culorile potrivite și combinația era la decizia 
ei. Prințesa Leda se gândi și se gândi, apoi 
alese trei boabe: unul verde, unul alb și altul 
roșu, le plantă și după puțin timp trei zâne 
s-au născut din acele boabe. Au dus-o la o 
peștera dar era închisă. L-a strigat pe 
Carlitos, apoi l-a auzit. Cele trei zâne i-au 
oferit câteva daruri: zâna albă i-a oferit pace, 
cea roșie, curaj, iar cea verde, speranță. Leda, 
cu darul curajului a intrat în peșteră și l-a 
găsit pe Carlitos. Cu darul speranței au pornit 
în călatoria spre Almeria. Acum mai puteau 
folosi doar darul păcii…
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Ei au ajuns în Almeria cu speranța că totul va fi bine. Toți locuitorii erau în mizerie și nefericiți pentru că fusesera 
transformați în oameni hidoși, pitici, grăsani, neîngrijiți, morocănoși, dezgustători, de către Cloanța, vrăjitoarea. 
Străzile erau pline de gunoi, recoltele nu fuseseră strânse, iarba în gradini nu fusese cosită, viața orașului încetase 
pentru că nimeni nu mergea la școală sau serviciu. Prințesa Leda și Carlitos nu își pierduseră  speranța datorită 
darurilor primite de la zâne.
S-au pus pe treabă pentru a salva orașul de vrăjitoarea cea rea.
Mai întâi, ei trebuiau să rupă vraja pe care Cloanța o făcuse, pentru ca ei să devină fericiți , drăguți, harnici și 
politicoși, ca pe vremuri. Prințesa Leda a ales o boabă albastră de data aceasta din săculeț, a plantat-o și a așteptat.
Crescând foarte repede, boaba s-a transformat într-o zână ca și celelalte.
A întrebat-o pe prințesă ce dorea, și aceasta a spus că dorea ca orașul ei să fie frumos ca înainte. După aceasta dorință, 
zână i-a oferit darul răbdării și a spus: „Doar tu vei putea reuși, dragă Leda, eu pot doar să-ți arăt drumul spre 
success, deci îți voi spune o ghicitoare și dacă vei afla răspunsul corect, o vei putea înfrânge cu răbdarea de partea ta”. 
Apoi zâna i-a spus ghicitoarea: „Are urechi lungi și o coadă mică. Este confuz când vede vânătorul. Prinde-l și 
hrănește-l cu dragoste și răbdare. Oferă-l regelui cel rău ca pe un dar.  Când îl va atinge, tu o vei înfrânge.”

�ey arrived in Almaria with the hope that everything would be fine.Whole inhabitants of the town were in dirt and 
squalidity because they were turned into  hideous, dwarfish,plump, scruffy, grumpy and nasty people by Cloanta,the 
witch.Streets were full of garbage,the crops were not picked up, the grass in the gardens was not mowed,the life in 
the town  stopped because nobody went to school,work or anywhere.Princess Leda and Carlitos never lost their hope 
thanks to the gifts fairies presented them.�ey got down to business to save the city from the evil witch.First of 
all,they had to break the spell that Cloanta put so that they could become happy,lovely,hardworking and polite 
people as in the old days.Princess Leda chose a blue bean this time from the little bag, planted it and waited.�e bean 
growing fast turned into a fairy like the others. She asked the princess what she wanted, and the princess said that 
she wanted her city to be fine as in the old days. After this wish, the fairy presented her the gift of patience and said 
“Only you can succeed it,dear Leda,I can only show you the way of success,so I will ask you a riddle and if you find the 
correct answer you can defeat her with the patience in your hand.” to Princess Leda.�en,the fairy told her the 
riddle: 
“ Has long ears and a small tail,
 Gets confused when seeing the hunter,
Catch it and feed with patience and love,
Present it to evil King as a gift 
When she touch it, you will defeat”



Princess Leda was trying to solve the mystery. She was thinking about the weirdest animals. 
All of sudden, she thought of the hare which is a rare species in Spain. Leda said about it to fairy right away, but she 
just nodded and disappeared. -How can hare save the world?- thought Leda. She set off to find an animal  together 
with Carlitos. After a long time they found it near the lake. �e princess fed it with love and patience and then she 
went to the king to give him a "gift". While they were walking along the town they saw suffering and sadness of 
people. She promised herself that she had to destroy Cloante and help the people. �e princess couldn't get into the 
castle because there was a magical gate which couldn't be passed by any animal. Sad princess went with the hare to 
the forest to find some food for it. In the meantime, she was thinking about the name for it. She thought about her 
great- grandfather's name. -Najko SAJKO- she said. Suddenly, something strange happend to the hare. It jumped out 
of her hands and started growing and changing into a human. �e princess and Carlitos were very shocked. -What 
happened to you?! - they asked. -I am Najko SAJKO- the Polish Lord. I will help you to kill  the bad king- he said. �ey 
went to the castle. Now they could pass the gate. �ey didn't know that there were  trops on their way…

Prințesa Leba încerca să dezlege misterul. Se gândea la cele mai căutate animale.
Dintr-o dată, se gândi la iepure care este o specie rară în Spania. Imediat Leda îi spuse zânei. Ea aproba dând din cap 
și dispăru. Cum ar putea iepurele să salveze lumea? Se gândi Leda. Plecă împreună cu Carlitos să găsească un animal. 
După un timp l-au găsit lânga lac.  Prințesa îl hrăni cu dragoste și răbdare și apoi plecă spre rege să îi ofere un „dar”. 
În timp ce mergeau prin oraș, au văzut suferința și tristețea oamenilor. Și-a promis că o va distruge pe Cloanța, îi va 
ajuta pe oameni. Prințesa nu a putut intra în castel pentru că era o poartă magică prin care nu putea trece niciun 
animal. Tristă, prințesa a mers cu iepurele în pădure să găsească ceva mâncare pentru el. Între timp, se gândea la un 
nume pentru el. Se gândea la numele străbunicului ei.
- Najko SAJKO, spuse ea. Deodată, ceva ciudat i se întâmplă iepurelui. El sări din mâinile ei și începu să crescă și să se 
transforme în om. Prințesa și Carlitos erau șocați. 
- Ce ți s-a întâmplat? au întrebat ei.
Eu sunt Najko Sajko – Lordul Poloniei. Te voi ajuta să-l ucizi pe regale cel rău, spuse el, apoi porniră spre castel. De 
acesta dată au reușit să treacă de poartă. Habar nu aveau că erau trupe în drumul lor.
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Suddenly, the main guard of the castle stopped them and commanded to go back. But the 
Polish Lord said that if they wanted to fight, he would gathered three times greater army 
than theirs. But the people, who had bewitched by Cloanta didn’t see another way to resolve 
the conflict, exept the war.
�e good and wise princess Leda decided to use the last bean –  the white one. �e Peace! 
She called the white fairy and asked her to help them in that complicated conflict between 

Deodata, gardianul șef al castelului îi opri și le ordonă 
să se întoarcă. Dar Lordul polonez îi spuse că dacă dorea 
să se lupte, el va strânge o armată de trei ori mai mare 
decât a lor. Oamenii care fuseseră blestemați de 
Cloanța nu au văzut alt mod de a rezolva conflictul cu 
excepția războiului.
Buna și înțeleapta prințesă Leda decise să folosească 
ultimul bob, cel alb. Pacea! O chemă pe zâna alba și o 
rugă să-i ajute în acel complicat conflict dintre Bine și 
Rău. Imediat zâna păcii veni și le ceru oamenilor să facă 
lininște. 
Ea spuse:
- De ce vreți să luptați, de ce vreți să aveți mai multe 
victime? Nu este mai bine să trăim in pace în țară, 
oamenii să fie prieteni, să se ajute și să se iubească? Să 
muncească, să studieze și să-și lucreze pământul.
Oamenii trebuie să devină buni, înțelegători, 
prietenoși și nu să fie hidoși, grăsani, jegosi, 
morocănoși și nesuferiți!

Bianca Vărzar, VIII C

Desen realizat de
Drawing made by

the Goodness and the Evil. Immediately, the fairy of 
the peace came and asked all the people for a silence. 
She said:
” Why do you want to fight, why do you want to have 
more victims? Isn’t it better to live in a peacefull 
country, where the people are friends, help and love 
each other. To work, to study and take care to their 
land. People have to become good, understanding, 
friendly, instead of being hideous, plump, scruffy, 
grumpy and nasty people?”.



When they were thinking what to do  Najko Sajko told Princess Leda and Carlitos the sad story of his life. When he 
was a little boy, his twin sister and him stole the book of spells from the house of famous wizard. �ey were so 
impressed with his knowledge and power they wanted to be like him and to be like him they had to learn the spells, 
so they stole the book and were playing, saying spells. �ey were not aware that the one spell they whispered will be 
so powerful to became true… �at is how he became hare, he did not know what happened to his little sister and 
now, when the spell was gone his only wish was to find out what happened to his sister.
 
�ey decided to go to the castle thinking how they could find peace. Finally they arrived to the castle and when they 
entered the gates Najko Sajko said with excitement – this is my family castle, I was born and raised here, I want to 
see my family so badly, and then Princess Leda discovered that Najko Sajko was her uncle, the missing brother and 
she hugged him. But all of the sudden they were split up by the guards who were tracking them for a long long time. 
�ey were taken by force to the evil King who wanted to kill them. All of a sudden Najko Sajko shouted – brother, you 
are my brother and this is your beautiful daughter, don’t hurt us. But Cloanta who has taken the Kings appearance 
wasn’t listening. Princess Leda didn’t know how King could forgot her, she cried and said don’t you remember saying 
to me every night:
 

Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are
Up above the world so high
Like a diamond in the sky

Twinkle, twinkle little star
How I wonder what you are

 
And Najko Sajko joined her as it was the song his father was singing to him as well.
 
And the unexpected thing happened, the King was changed to Cloanta who was crying. Brother, she said, my brother 
Najko Sajko and run into his arms. �e spell was gone, Cloanta who became a witch long time ago, during the play 
with Najko Sajko, turned into good fairy and with that all the spells that were put on the city, disappeared and 
Almaria became beautiful city with good , hard-working people again and they all lived happily ever after.

THE END



Când s-au gândit ce să facă, Najko Sajko le-a spus prințesei Leda și lui Carlitos trista poveste din viaţa lui. Când era 
copil, sora lui geamănă şi el i-au furat cartea de vrăji de la casa de vrăjitor. Au fost atât de impresionați de cunoştinţele 
şi puterea lui, încât au vrut să fie ca el şi pentru asta trebuit ca ei să înveţe descântecele, aşa că au furat cartea şi se 
jucau, declarând vrăji. Nu au fost conştienţi că vraja pe care au şoptit-o va fi atât de puternică pentru a deveni 
adevărată... Acesta este modul în care a devenit iepure de câmp, nu ştia ce s-a întâmplat cu sora lui mai mică şi acum, 
când vraja a dispărut, singura lui dorinţă a fost să afle ce s-a întâmplat cu sora lui.
S-au decis să meargă la castel, gândindu-se cum ar putea găsi pacea. În cele din urmă au ajuns la castel şi când au 
intrat pe porți, Najko Sajko a spus cu entuziasm:
 - Aceasta este castelul familiei mele, m-am născut şi am crescut aici, vreau să-mi văd familia enorm de mult, şi atunci 
prinţesa Leda a descoperit că Sajko Najko era unchiul său, fratele său pierdut şi l-a îmbrăţişat. 
Dar dintr-o dată au fost despărţit de către paznicii care îi urmăreau de mult timp. Au fost duși cu forta la regele 
malefic care a vrut să-i omoare. 
Dintr-o dată a strigat Sajko Najko:
- Frate, eşti fratele meu şi asta e frumoasa ta fiică, nu ne face rău. 
Dar Cloanța, care luă înfățișarea regelui, nu-l ascultă. Printesa Leda, nu ştia cum regele ar putea uita-o, a plâns şi a 
spus că nu-și aminteşte cum îi spunea în fiecare noapte:

Twinkle, Twinkle, mică stea
Cum mă întreb ce eşti.

Sus, deasupra lumii, atât de sus
Ca un diamant pe cer

Twinkle, Twinkle mică stea
Cum mă întreb ce eşti.

Și Najko sajko I s-a alăturat, ca și cum a fost cântecul pe care tatăl lui i-l cânta, de asemenea. Şi s-a întâmplat un lucru 
neaşteptat, regele a fost schimbat în Cloanța care plângea. 
- Frate, a spus ea, fratele meu Najko Sajko, şi fugi în braţele lui. Vraja a dispărut, Cloanța care a devenit o vrăjitoare 
cu mult timp în urmă, în timpul jocului cu Najko Sajko, s-a transformat într-o zână bună şi cu odată cu aceasta au 
dispărut toate descântecele pe care le-a pus pe oraş, iar Almeria a devenit din nou un oraş cu oameni buni și muncitori 
şi toţi au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi.

SFÂRȘIT
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