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SHAUN MICALLEF este actor de comedie, scriitor și producător. 
În Australia, unde locuiește, este bine-cunoscut pentru apariţiile 
sale în populare emisiuni de radio și de televiziune, dar și pentru 
cărţile pe care le-a publicat. Fiindcă, așa cum îi place să spună, și el 
a fost copil, Shaun s-a gândit să scrie o carte pentru copii, în care să 
pună laolaltă toate poveștile care i-au plăcut când era mic. Astfel 
s-a născut, în 2017, minunatul volum Povești dintr-o pădure 'naltă.

JONATHAN BENTLEY și-a dat seama când avea opt ani că nu-i 
atât de bun la fotbal cât să ajungă să joace la echipa Leeds United, 
așa încât s-a hotărât să se concen treze serios la desen. Nu întâmplă-
tor, Jonathan este astăzi unul dintre cei mai buni ilustratori austra-
lieni, iar cărţile lui au obţinut premii importante și sunt publicate 
în toată lumea.
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A fost odată, de parc-ar fi fost ieri…

Un trunchi de copac!

Nu, nu, dragi copii. A fost odată, de parc-ar fi fost ieri 

nu un trunchi de copac, ci mai multe. O pădure. Dar nu 

orice fel de pădure; ci CEA MAI ÎNTINSĂ pădure din în-

treaga Europă (căci acolo se găsea ea). Și cea mai străveche. 

Se povestește că însuși bătrânul Rege Pangloss sădi primele 

seminţe, cândva prin anul 800, când trecu pe-acolo în dru-

mul lui către Papă. Era și o pădure frumoasă – frumoasă, și 

SĂLBATICĂ, și plină de păsări și de animale, prea multe 

ca să le mai ţină minte cineva. Iar prin mijlocul pădurii 

curgea un pârâu clipocit, născut dintr-o cascadă prăvălită 

din vârful unui munte unde, asemenea unui leu din vremuri 

apuse, trona un castel splendid, numit Tancred. 
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Să începem cu începutul



Din mărunta faptă a bătrânului Rege (care pe-atunci era și 

el tânăr) se înălţă mândra pădure asupra căreia veghea cas-

telul Tancred. La drept vorbind, castelul nu veghea doar 

asupra pădurii, ci și asupra întregii văi și a câmpiilor nenu-

mărate din care era alcătuit regatul.


