


Ir-Re Aki u r-Reġina

Norja żżewġu

Wara ħafna żmien

kellhom tifel



Ir-Re Aki u r-Reġina

Norja semmew lit-

tifel

tagħhom Nikodemu

Ftit wara, il-Prinċep 

Nikodemu marad

Ir-Re Aki u r-Reġina

Norja ddeċidew li jieħdu

lill-Prinċep Nikodemu

fil-foresta 



Fil-foresta kienet tgħix 

is-Saħħara l-Bajda

Is-Saħħara l-Bajda



Kienet tgħix fl-għolja 

tal-Għerien

Kienet tagħmel il-maġija

sabiex tfejjaq il-morda

Din jisimha Nevana



Filwaqt li r-Re Aki u r-Reġina Norja

kienu mexjin fil-foresta sabiex 

isibu s-Saħħara l-Bajda... 

Ħarġet kreatura 

mill-foresta, kerha, tal-biża’ 

u mhux normali.



Il-lupu ħataf il-Prinċep

qabel ma laħqu qabduh

il-ġenituri tiegħu.

U minn dik il-ġurnata, 

ħadd ma reġa' ra l-Prinċep

u qatt  ma nstab.

Il-Prinċep Nikodemu

kienu qed irabbuh il-lupu

u l-mara tiegħu.





Kien hemm ħajjat jismu Miko.

Kellu tifel imma darba waħda 

ġratilhom traġedja wkoll.

Xi ħadd serqilhom it-tarbija 

u taha lir-Re u lir-Reġina.



Tgħid min?

Forsi l-lupu?

Forsi s-Saħħara l-Bajda?



Il-Prinċep vera ... Nikodemu (it-

tifel tar-Re u r-Reġina) kien 

qed jgħix fil-foresta għaliex 

kien insteraq mil-lupu. Mal-familja falza tiegħu 

(il-lupu)

Li semmewh Kalev



Nikodemu, bin il-ħajjat, kien 

qed jgħix il-ħajja ta’ prinċep

għaliex il-ħalliel kien tah lir-Re.



Darba kien hemm kompetizzjoni

ta’ min seta’ jħit l-isbaħ libsa 

għall-Prinċep Nikodemu

U l-ħajjat Miko daħal fil-kompetizzjoni 

sabiex iħit libsa sabiħa u oriġinali.



Tridu 

taqraw    
il-ktieb 



Dawn kienu tip ta’ kreaturi 

li kienu jgħixu fl-għerien
Stramberija: Kienu jivvjaġġaw 

minn pajjiż għal ieħor 

Kellhom għajnejhom 

jixegħlu u

kellhom dehra fiżika kerha 

u mhux 

normali.



 Żoran kien il-gwida tar-Re u r-Reġina meta 

marru l-foresta sabiex isibu lis-Saħħara 

Bajda għall-kura tat-tifel.

 Żoran kien jaf il-foresta sew u kien jaf minn 

fejn kellu jgħaddi.

 Imma meta kienu sejrin, il-lupu qabdu. 



 Adel huwa l-lupu li seraq lill-Prinċep 

Nikodemu dak li kien marid.

 Dan kien jgħix fil-foresta allura kienet id-dar 

tiegħu u kien jafha sew.



It-Trogloditi

It-Trogloditi kienu l-karattri favoriti. 

Dan għaliex intgħoġbot l-apparenza tagħhom.

Dawn kienu kreaturi 

strambi, iżda kellhom 

qalbhom tad-deheb



Storja sabiħa jkollha ftit maġija u fantasija.

Is-saħħara ħalliet impatt għaliex għandha

karratteristiċi sbieħ u l-maġija li tfejjaq

il-morda hija saħħa pożittiva wkoll.



 Kalev ħalla impatt fuqi għaliex kien 

ġeneruż u kellu qalbu tajba.

 Kalev dejjem kien jgħin lil kulħadd.



Maġija

Fantasija 

Misteru

Kreaturi strambi

•It-Trogloditi

•Is-Saħħara l-Bajda

•Il-lupu



 Il-ktieb nirrakkomandawh għaliex għandu storja sabiħa 

ħafna mimlija kreaturi strambi u atmosferi differenti. 

 Dan il-ktieb huwa uniku u mhuwiex dwar dinja normali.

 Il-ktieb fih ħafna fantasija li għall-età tagħna huwa 

addattat sew u ċerti li se jogħġobkom. 

 Ridna ktieb differenti mis-soltu u dan kien il-ktieb perfett 

għalina u ċerti li huwa tajjeb għalikom ukoll!


