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Kto je
Rapunzel?
Odvážna a chytrá
princezná, ktorá
sa nikdy nevzdáva!
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Rapunzelin príbeh:

Rapunzel má neuveriteľne dlhé zlaté vlasy,
ktoré v sebe skrývajú mocné kúzlo. Čarodejnica
Gothel, ktorá ju uniesla kráľovským rodičom, keď ešte
bola bábätko, ju väzní vo vysokej veži. Jej jediným
priateľom je chameleón Pascal. Rapunzel trávi dni
kreslením, čítaním a vyrábaním maličkostí. No jej
najväčším želaním je poznať svet za múrmi veže.
Keď sa jedného dňa objaví vo veži zlodej Flynn,
zmení sa Rapunzelin život na nepoznanie.
Princezná zistí, kto skutočne je,
a naozajstný život môže začať!

PaScal je báječný priateľ!
Nikdy nie je ďaleko a jeho
kúsky Rapunzel vždy
rozosmejú.

Vyfarbi si princeznú Rapunzel.

Pekný, vtipný
a charizmatický – taký
je Flynn! Napravený
zlodej, z ktorého láska
k Rapunzel urobila
nového človeka.

Prečo čarodejnica Gothel
uniesla Rapunzel? Verila,
že princeznine kúzelné
vlasy jej zaistia večnú
mladosť!

Rapunzelino motto:

„Život je plný báječných
dobrodružﬆiev!“
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Stratené
klenoty
Rapunzel sa hrá s Pascalom
na schovávačku a pri hre
stratila čelenku. Pomôžeš
ju princeznej nájsť?
Štart

1
Prejdi kvetinovým
bludiskom. Čelenka
leží priamo
uprostred!

Cieľ

2
Vyfarbi všetky
kvety na
obrázku.

10

Odpoveď je na strane 66.

Pevne
zviazané!
Rapunzel zviazala Flynna svojimi
dlhými vlasmi. Chceš vidieť
obrázok? Doplň jednotlivé dieliky
skladačky tam, kam patria.

a

1

b
c

2

d

e
3

5

4
Odpoveď je na strane 66.
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Útek vo
vzduchu
1 Keď sa Rapunzel
prvýkrát v živote
dostala do mesta,
nechcela si nechať
nič ujsť. Ale Flynn
mal strach, že v ňom
kráľovská stráž spozná
hľadaného zlodeja.

2 Všetci členovia stráže
z celého kráľovstva
vedeli, ako Flynn vyzerá.
Nezostávalo mu teda
nič iné, len sa neustále
schovávať a utekať.
„Musíme ísť, rýchlo!“
poháňal Rapunzel každú
chvíľu.
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3 „Poznám báječné miesto plné kvetín
a motýľov,“ vykladal Flynn Rapunzel
a viedol ju do neďalekého parku.

5 „Z vyhliadky budeš mať celý park ako na
4 Rapunzel v živote nevidela toľko krásnych

dlani,“ povedal Flynn a ťahal Rapunzel preč.
Z výšky dobre uvidí, či sú v bezpečí.

kvetov! „To je nádhera!“ smiala sa očarená.
No vtom sa neďaleko objavila kráľovská stráž.

6 Prekrásny výhľad Rapunzel vyrazil
dych! „Vidím nielen záhradu, ale aj
skvostný palác!“ povedala šťastne.
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Kto je
Bella?
Princezná, ktorá si
nadovšetko cení lásku
a oddanosť.
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Bellin príbeh:
Bella je obyčajné dedinské dievča. Statočne
sa ponúkne, že namiesto starého otca sa
stane väzňom v hrade tajomného Zvieraťa. Bella
zúfalo blúdi po prázdnom hrade. Cíti sa osamelá
a z údajne krutého a škaredého netvora má strach.
Ale postupom času sa s ním spriatelí a zistí, že
Zviera získalo svoju podobu kvôli zlému kúzlu.
Ľudská podoba sa mu vráti len vtedy, ak sa do
neho niekto zamiluje skôr, než kúzelnej ruži
opadne posledný okvetný lístok. Podarí
sa ho Belle vyslobodiť?

Zviera zakliala zlá
čarodejnica, ktorá chcela
rozpustiť jeho ľadové srdce.
No za jeho odmeraným
správaním sa skrýva
láska a vrelé city.

Vyfarbi si obrázok princeznej Belly.

‘
Vznešený
svietnik
SvetlonoS sa snaží byť
dokonalým hostiteľom.
Rozumbrada je
oddaným služobníkom
zámockého pána.

Pani Bacuľka je
ochotná, milá a podáva
ten najlepší čaj na svete.
Má roztomilého synčeka
VŠ adebola.

Bellino motto:

„Priateľﬆvo je vzťah založený na
vzájomnej úprimnoSti a ohľaduplnoSti.“
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