
Căprița

Nicola Anne Smith Tiffany Mac Sherry Mirna Lawrence 



Căprița 

Cartea aceasta îi aparține 





Fiecare copil ar trebui ar trebui să dețină o sută de cărți până la vârsta de cinci ani. În acest scop, Book 
Dash reunește profesioniști creative care se oferă voluntar să creeze povești noi, africane, pe care 
oricine le poate traduce și distribui liber. Pentru a afla mai multe și pentru a descărca multe cărți 
frumoase, gata de imprimare, vizitați bookdash.org. 

Căprița Mică 
Ilustrat de Nicola Anne Smith 
Scris de Mirna Lawrence (Reprezentând Institutul Molteno de limbă și literație)  

Proiectat de Tiffany Mac Sherry 
Editat de Nabeela Kalla 
cu ajutorul participanților la the Book Dash în Grahamstown pe 12 noiembrie 2016. 

ISBN: 978-1-928377-24-5 

Această lucrare este licențiată sub Creative Commons Attribution 4.0 (http://creativecommons.org/ 
licenses/by/4.0/).  Aveți libertatea de a partaja (copia și redistribui materialul în orice mediu sau format) 
și adapta (reamesteca, transforma, și de a construi pe material) această lucrarea în orice scop, chiar 
comercial. Licențiatorul nu poate revoca aceste libertăți atât timp cât respectați următorii termeni de 
licență: 

Atribuire: Trebuie să oferiți credit corespunzător, să furnizați un link către licență și să indicați dacă s-
au făcut modificări. Puteți face acest lucru în orice mod rezonabil, dar nu în nici un fel, care sugerează 
licențiatorul vă susține sau utilizarea.  
Nu există restricții suplimentare: Nu puteți aplica termeni juridici sau măsuri tehnologice care 
restricționează legal alte persoane de a face orice permis de licență. 
Notificări: Nu trebuie să respectați licența pentru elementele materialului din domeniul public sau 
în cazul în care utilizare este permisă de o excepție sau o limitare aplicabilă. 
Nu se oferă garanții. Este posibil ca licența să nu vă ofere toate permisiunile necesare pentru utilizarea 
dorită. De exemplu, alte drepturi, cum ar fi publicitatea, confidențialitatea sau drepturile morale pot 
limita modul în care utilizați materialul.

Nicola Anne Smith Tiffany Mac Sherry Mirna Lawrence 

Căprița 

http://creativecommons.org/


Căprița se duse să
găsească iarba cea mai 

dulce. 

Cerul era albastru. 
Dar ea nu se uită în
sus. 



Părâul gâlgâia.
Dar Căprița nu se opri

să-l asculte.



Dar Căprița nu-i răspunse.

O pasăre o strigă: „Ce
mai faci?” 



Story spread 4 

Ea își continuă drumul, căutând
iarba cea mai dulce. 



Cum mergea, Căprița se îndepărta 
tot mai mult de Mama Capră. 



Căprița găsi iarba dulce. 
Se puse să mănânce. Și 

mâncaă, și mâncă ...  

Dar se îndepărtă de Mama Capră.



Mama Capră se întrebă
unde a mers Căprița. 

Se uită în lanul de porumb, dar
Căprița nu era acolo. 



Mama Capră fugi la râu. 
Dar Căprița nu era acolo. 

„Unde ești, Căpriță?” 
behăi Mama Capră. 



O pasăre îi ciripi:
„Căprița doarme în iarba dulce 
dincolo de pod.” 



Mama Capră traversă podul
la iarba cea dulce. 



Acolo o găsi pe Căprița
dormind.



„Trezește-te, Căpriță!” spuse Mama Capră. 
„Te-ai pierdut!”

„Nu m-am pierdut… Am fost aici tot 
timpul!”, răspunse Căprița.








