
THE LEGEND OF THE SPRING AND MIRACLE OF STÂNA DE 

VALE 

 

Long, long ago, the whole world was divided into two. There were two great 

kingdoms that ruled the whole world. These were the Land of Fire and the Land of 

Ice. Each kingdom was guided by its own principles and rules that do not quite 

resemble. That why there was a rivalry between the two, and they never understood 

each other. 

In the Fire Country, there was a noble lad who loved venturing through all 

sorts of forests and testing his hunting skills. At an early age, he became one of the 

most skillful hunters in the kingdom, and dared to leave the palace alone and search 

for places where no human had ever been. 

At the same time, a young girl lived in the Ice Country. She was real ‘flower’ 

in the garden, beautiful as a fairy. She was the emperor’s daughter and she had a 

wonderful understanding of the forest life, and she often left home to play with them. 

Her father trusted her and let her go where she wanted. 

One day, the young prince went hunting in a forest on the edge of the kingdom 

of Fire, and he came to a clearing. Here he met the daughter of the Emperor of Ice, 

playing with a deer. As soon as he saw her, he fell in love with her and went close to 

her. Seeing him, she had exactly the same feelings. The dear ran away, and the two of 

them were one in each other’s arms.  

Due to the big differences between them, an explosion occurred when they 

touched each other. Then they turned into the most beautiful springs ever seen. 

Nobody ever heard of the two, but they realized what had happened. They called the 

water of that springs ‘Wonder Spring’ and the area was declared a neutral one. 

Nowadays, the village is called Stâna de Vale, and those who come here to 

relax find the wonderful story of the two lovers. 
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LEGENDA INVORULUI ȘI A MINUNII DE DIN STÂNA DE 

VALE  

 

Cu mult, mult timp în urmă, întreaga lume era împărțită în două. Existau două 

regate mari, care stăpâneau întreaga lume. Acestea erau Țara Focului și Țara 

Ghețurilor. Fiecare regat se ghida după propriile principii și reguli care nu prea se 

asemănau. De aceea între cele două, exista o rivalitate și niciodată nu s-au înțeles. 

În Țara Focului, trăia un fecior de crai căruia îi plăcea foarte mult să se 

aventureze prin tot felul de păduri și să își testeze abilitățile de vânător. La o vârstă 

fragedă, acesta a devenit unul dintre cei mai iscusiți vânători din regat și îndrăznea să 

plece singur de la palat și să cerceteze locuri unde nu a mai călcat picior de om. 

În același timp, în Țara Ghețurilor, trăia o tânără copilă, floare din grădină, 

frumoasă ca o zână. Aceasta era fata împăratului, care se înțelegea de minune cu 

vietățile pădurii și pleca des de acasă, jucându-se cu acestea. Tatăl ei avea încredere în 

ea și o lăsa să meargă unde își dorește. 

Într-una din zile, feciorul de crai fiind plecat la vânătoare într-o pădure de la 

marginea regatului de foc, a ajuns într-o poieniță. Aici se afla fata împăratului de 

gheață, care se juca cu o căprioară. Cum a văzut-o s-a și îndrăgostit de ea și a început 

să se apropie. Aceasta, văzându-l, a avut exact aceleași sentimente ca și el. Căprioara 

a fugit speriată, iar aceștia au ajuns unul în brațele celuilalt. 

Datorită diferențelor mari dintre aceștia, s-a produs o explozie în momentul 

când s-au atins. Atunci a început să curgă unul dintre cele mai frumoase izvoare 

văzute vreodată. Nimeni nu a mai auzit vreodată de cei doi, dar și-au dat seama ce s-a 

întâmplata. Au denumit apa care izvorăște de acolo – Izvorul Minunilor care a stabilit 

ca zona să fie neutră.  

În ziua de astăzi, localitatea formată acolo se numește Stâna de Vale, iar cei 

care vin aici să se relaxeze află minunata poveste a celor doi. 
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