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Zrinġijiet jitkellmu, twapet itiru, 
sħaħar kattivi… U tmiem mill-
isbaħ fejn kulħadd jgħix kuntent. 

Nemmen li l-immaġinazzjoni, il-maġija 
u l-kuntentizza għal kulħadd huma 
wħud mir-raġunijiet għaliex il-ħrejjef 
ilhom jeżistu tant snin. Jien konvinta li 
għal dawn l-istess raġunijiet il-ħrejjef 
se jibqgħu magħrufin u maħbubin għal 
dejjem.

Xejn ma niddejjaq nammetti li l-ħrejjef 
kellhom rwol importanti fi tfuliti għax 
wassluni biex nemmen f’affarijiet li ma 

jistgħux jiġu spjegati kif ġib u 
laħaq. Għallmuni lezzjonijiet 

importanti għall-ħajja ta’ 
kuljum li ġejt bżonnhom 

tul is-snin. Imbagħad 
laqqgħuni ma’ karattri  

interessanti ħafna. Iżda, 
bi sfortuna, qatt ma stajt 

nassoċja ruħi mal-karattri  
 femminili inklużi fil-ħrejjef. 

Ma stajtx nifhem għaliex it-tfajliet kienu 
joqogħdu jistennew il-bajtra taqa’ 
f’ħalqhom. Għaliex qatt ma kienu  
jaqbdu x-xabla u jmorru għall-battalja 
kontra l-mostri u l-kattivi, iżda kienu 
jistennew prinċep biex jagħmel dan 
għalihom? Imbagħad, il-fatatini għaliex 
dejjem bjondi u b’għajnejhom koħol? 
Mela fatatini somor b’għajnejhom skuri 
mhux xorta huma ħelwin?

Minkejja li t-tagħlima finali tal-ħrafa 
kienet pożittiva, il-messaġġ biex jaslilna 
dan mhux dejjem kien tajjeb. Imma jien 
xi stajt nagħmel? U int li għandek il-ktieb 
f’idejk, x’tista’ tagħmel dwar dan kollu?

Fil-fatt tassew hemm xi ħaġa li nistgħu 
nagħmlu… Nistgħu niktbu stejjer li 
jagħtuna s-saħħa biex nindunaw li iva 
— il-bniet b’saħħithom daqs is-subien. 
Iva wkoll — kulħadd jista’ jkun attraenti: 
il-bjondi, is-somor u l-fatatini kollha 
b’karnaġġjon ta’ kull kuluri.

Nispiċċa billi nirringrazzja 
lil kull min għen biex 
dan il-proġett seta’ 
jitwettaq, speċjalment 
lill-Aġenzija Nazzjonali  
tal-Litteriżmu u  
lill-Ministeru  
għall-Edukazzjoni u  
x-Xogħol li għenu biex 
dan il-ktieb, li jieħu  
l-ħajja bir-realtà
maħluqa, qed 
jitwassal f’idejk… 
b’xejn!

Grazzi wkoll lill-artisti  
bravi Maltin li taw il-kontribut, l-enerġija 
u wkoll it-talent tagħhom. Intom 
tagħmluni kburija li jien Maltija!

Il-qari t-tajjeb!

Ittra

Ruth Frendo
xxx
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Pass pass kif tuza l-Interattività

Dan il-ktieb hu interattiv.

Idħol fis-sit elettroniku:

https://www.ruthfrendo.com/kotba

Fittex il-qoxra ta’ dan il-ktieb u ara l-istruzzjonijiet  
kif tniżżel u tuża l-app relatata miegħu.

Issa jonqos biss li tibda tgawdi l-maġija li qed noffrulek!

.
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Kien wasal il-ħin biex Rosie u  
Julian jisimgħu l-istorja ta’  
qabel l-irqad. Għalhekk, u  
bħas-soltu, in-nanna ppreparat 
biex tibda taqralhom l-istorja 
minn fuq it-tablet tagħha.



9

“Il-ħajja taf tkun diffiċli. Però  
dejjem hemm tama. Għalhekk 
togħġobni l-istorja tas-‘Sbejħa 
Rieqda’,” qalet lit-tewmin.

Waqa’ skiet assolut hekk kif kulħadd 
(inkluż il-kelb u l-qattusa tat-tfal) 
kien qed jistenna l-istorja.

“Mela darba, f’renju mbiegħed ħafna 
ħafna... 



Kien hemm re u reġina li mnikktin ħafna.  
Kellhom vojt kbir f’ħajjithom għax dejjem xtaqu li 
jkollhom tarbija. Jum fost l-oħrajn, ġrat xi ħaġa li 
ma jistgħu jinsew qatt.
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Imma r-reġina 
kif fehmitu  
liż-żrinġ?

Darba waħda, ir-reġina kienet 
fuq il-bank favorit tagħha  
fil-ġnien li kien jinsab qrib 
għadira. Mad-daqqa u l-ħin,  
żrinġ qabeż minn ġol-għadira.

Iż-żrinġ qal lir-reġina li kien se 
jkollha tarbija.

Forsi kienet  
titkellem  
bil-lingwa 
Żrinġija…



Għaddew disa’ xhur u vera kellhom tifel li semmewh Ambrose. 

Għalhekk ir-re u r-reġina organizzaw festin u stiednu  
lill-ikbar ħbieb tagħhom, li kienu fatatini.
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L-ewwel fatatina ppreżentat  
bħala rigal lit-tarbija qalb tajba. 

It-tieni fatatina ppreżentat  
lit-tarbija s-sbuħija. 

It-tielet fatatina kienet se 
tippreżenta r-rigal tagħha, meta 
twaqqfet ħesem minn saħħara 
kattiva… Malef       .icent



“Jaqaw lili biss ma stidintux?” Maleficent gergret.

“Lit-tifel ċkejken Ambrose, bħala rigal se nagħtih 
xewka. Qabel ma l-princep jagħlaq ħmistax-il sena, 
hu se jitniggeż b’magna tan-newl. Minħabba f’hekk 
se jmut żgħir,” is-saħħara seħtet lit-tarbija.
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Ma’ dan il-kliem, Malef 
inbidlet f’ċawlun u taret ’il 
barra mill-kamra.

icent

Ir-re u r-reġina nfaqgħu jibku.



B’xorti tajba, mhux kollox kien 
mitluf.

“Minkejja li Ambrose se jitniggeż, 
se nagħtih it-tama. Il-prinċep 
mhux se jmut. Se jorqod sakemm 
iqum b’bewsa ta’ mħabba,”  
it-tielet fatatina wegħdithom.
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Ir-re u r-reġina ordnaw li  
l-magni tan-newl tar-renju  
jinqerdu kollha.



Għaddew is-snin.

Ambrose kiber u sar prinċep gustuż.

Ġurnata minnhom, Ambrose lemaħ 
ċawlun. Hu mexa wara dan l-għasfur 
sa ma daħal f’kamra li qatt ma kien 
daħal fiha qabel.
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Magna tan-newl kienet tinsab 
f’nofs il-kamra.

“Din x’inhi? Qatt ma rajt bħalha 
qabel,” il-prinċep qal bejnu u bejn 
ruħu hekk kif miss il-magna. 

Mat-tingiża, waqa’ mal-art.



Il-prinċep Ambrose 
raqad. U miegħu raqdu 
n-nies tar-renju
kollu.
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Ward selvaġġ kiber u dar  
mar-renju ġo speċi ta’ bużżieqa.

Iż-żmien gerbeb. Il-ġimgħat 
saru xhur u x-xhur saru snin.



23

L-affarijiet qatt ma 
tjiebu.

Sakemm darba, 
kavallier kuraġġuż, 
qatagħha li jneħħi 
s-saħta.



Il-kavallier kuraġġuż 
kienet mara.

Il-kavallier użat  
ix-xabla tagħha biex 
toħloq passaġġ minn bejn 
ix-xewk.Imma kif jista’  

jkun li l-kavallier 
kienet mara?

Mela ma tafx li 
n-nisa kuraġġużi 

daqs l-irgiel! Dażgur 
li huma…
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Malef         rat lill-kavallier 
ġejja mit-tieqa tal-kastell.

icent



Is-saħħara Malef  
indunat li l-kavallier 
kienet kuraġġuża u li 
għalhekk, biex tirbħilha, 
kellha bżonn tuża  
l-poteri kattivi kollha 
tagħha.

Għalhekk inbidlet f’serp 
kbir. Bil-mod il-mod, 
niżlet minn mal-kastell 
sabiex taffaċċja  
lill-kavallier.

icent
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Il-kavallier iġġieldet kemm 
felħet. Imma Malef         
kienet aktar b’saħħitha minnha.

Malef         waqqgħet ix-xabla 
tal-kavallier, li laqtet il-ħajt 
tal-kastell. Il-kavallier telqet 
tiġri biex tiġborha.

icent
icent

icent



Ferħana ferħana,  
Maleficent resqet lejn 
il-kavallier bl-intenzjoni li 
tolqotha. Imma b’xorti  
tajba, il-kavallier  
irnexxielha taħrab u  
s-serp laqat il-ħajt.  
Mad-daqqa, Maleficent 
kissret xi ġebel minn  
tal-ħajt u stordiet ħarira.

Issa Maleficent kienet 
tidher iktar irrabjata 
minn qatt qabel. 

Maleficent

Maleficent
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Il-kavallier kuraġġuża 
kellha arma li 
ma kellhiex. Il-kavallier 
kellha t-tama.

Għalhekk il-kavallier 
qabżet fuq is-serp u 
għafsitlu għonqu b’kemm 
kellha saħħa.

Maleficent hekk mietet.

Maleficent

Malef

Malef



Il-kavallier marret tfittex lill-
Prinċep Ambrose u sabitu rieqed.

Qalb il-mara kienet qed tħabbat 
mija mija hekk kif tbaxxiet u 
bieset lill-prinċep.
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L-imħabba vera rebħet.

Kulħadd qam mir-raqda 
u Ambrose u l-kavallier 
dehru ferħanin.



Ir-renju kollu ċċelebra 
l-imħabba tal-prinċep 
u tal-kavallier.

U għexu kuntenti għal 
dejjem.
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“It-tmiem,” in-nanna spiċċat taqra 
l-istorja.

Hekk kif ħarset lil hinn mit-tablet, 
innutat li t-tewmin kienu, bil-mod  
il-mod, qed tmur għajnhom bihom.



In-nanna resqet qrib 
in-neputijiet u bisithom 
fuq rashom.

Minkejja li Rosie 
kienet qed tongħos, 
kellha mistoqsija  
importanti li riedet  
issaqsi lil nannitha.
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“Meta nikber nista’ nsir kavallier?” it-tif 
riedet tkun taf.

Ix-xwejħa tbissmet hekk kif mill-ewwel 
qatgħetilha l-kurżità.

“Dażgur li tista’, pupa. Int tista’ tkun 
kulma toħlom,” irrispondietha.

la



“Il-lejl it-tajjeb,” qalet  
lit-tewmin hekk kif tf  
id-dawl.

iet
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Meta bdejt nagħmel riċerka dwar l-istorja tal-ħrejjef, skoprejt li 
t-terminoloġija ‘ħrafa’ (bl-Ingliż ‘fairytale’) ħarġet biha l-kittieba Franċiża 
Madame d’Aulnoy lejn l-aħħar tas-seklu 17. 

Il-ħrejjef kienu jgħaddu b’mod orali (jiġifieri kienu jiġu rrakkontati), minn 
ġenerazzjoni għal oħra. Hu għalhekk li ħadd ma jista’ jgħid b’mod assolut kif 
il-ħrejjef żviluppaw tul is-snin. F’kelma oħra, l-oriġini tal-ħrejjef għadu sal-lum 
misteru kbir.

Grazzi għal teknika kkumplikata ħafna, ir-riċerkaturi skoprew li l-ewwel ħrafa 
oriġinat fiż-żmien preistoriku. Tajjeb li nżid li l-ewwel ħrafa ġiet miktuba  
madwar 7,000 sena ilu.  

Din il-ħrafa kienet dwar ħaddied li biegħ ruħu lix-xitan sabiex jakkwista poteri 

L-istorja tal-hrejjef 
“Sakemm inżommu sieq waħda fid-dinja reali, u sieq oħra fi ħrafa,  
dejjem ikun hemm il-possibbiltà li dik il-ħrafa ssir vera.”

Aaron Sorkin (1961- ) kittieb, direttur Amerikan

-

38



39

sopranaturali. Min-naħa tiegħu l-ħaddied spiċċa rnexxielu jidħak bix-xitan.  
Minkejja li llum ftit li xejn nafu biha, din il-ħrafa ġiet tradotta f’iktar minn 35 lingwa 
differenti.

Fis-seklu 19 reġa’ qam interess qawwi għall-ħrejjef. Dan grazzi għal żewġ aħwa 
Ġermaniżi, Jacob u Wilhelm Grimm, li ħarġu ġabra bihom. Huma ddeċidew li 
jwasslu ħrejjef antiki lill-udjenzi ġodda, u għamlu dan billi addattaw u bidlu ċerti 
dettalji li ħassew kienu jagħmlu aktar sens għas-snin u għas-soċjetà tagħhom.   
Il-ktieb, li l-aħwa Grimm ħarġu bih, hu wieħed mill-iktar kotba bl-Ingliż u  
bil-Ġermaniż li qatt ġew mibjugħin. Minkejja li ħarġet snin twal ilu, din  
il-pubblikazzjoni għadha popolari sal-lum u ġiet maqluba f’ħafna lingwi differenti.

M’għandniex xi ngħidu, peress li l-ħrejjef ġew miktubin daqstant 
snin ilu, insibu varjazzjoni differenti ta’ dawn l-istejjer. Uħud minn 

dawn il-ħrejjef saħansitra ġew addattati skont il-kulturi differenti 
ta’ madwar id-dinja. Dan kollu juri kemm il-ħrejjef jistgħu jkunu 
b’saħħithom, għax waqt li ċerti dettalji jistgħu jinbidlu,  

il-lezzjoni dejjem tkun l-istess. 

F’kelma oħra, min jaf minn hawn u 100 sena oħra, kif se jinbidlu 
dawn il-ħrejjef li qed taqra bħalissa? 

39



L-Assoċjazzjoni Write Deal hi organizzazzjoni mhux governattiva li ġiet iffurmata fl-2011. Din hi magħmula minn  
professjonisti b’esperjenza f’oqsma differenti tal-arti (kittieba, riċerkaturi, artisti tal-istoryboard, kompożituri,  
disinjaturi, animaturi, disinjaturi tal-grafika, mudellaturi u atturi li joffru l-vuċi tagħhom għall-awdjoviżiv) li jaħdmu 
flimkien sabiex:

•  Jikber l-għarfien pubbliku u politiku dwar suġġetti relatati mas-soċjetà u mal-ambjent permezz ta’ xogħol 
awdjoviżiv u produzzjonijiet.

• Jitħeġġeġ u jiżdied it-talent lokali Malti ta’ artisti tal-awdjo-viżiv (kittieba, riċerkaturi, artisti tal-istoryboard, 
kompożituri, disinjaturi, animaturi, disinjaturi tal-grafika, mudellaturi u atturi li joffru l-vuċi tagħhom għall-awdjoviżiv) 
u oħrajn. 

• Ikun hemm aktar edukazzjoni u trawwim tat-talenti tal-membri tagħha billi jkunu megħjuna fit-taħriġ tagħhom  
fis-sezzjonijiet individwali tagħhom. 

• Jiżdiedu r-riżorsi bil-Malti permezz ta’ produzzjonijiet (cartoons, films, dokumentarji, pubblikazzjonijiet, eċċ.) 

Dan kollu hu possibbli bis-saħħa tal-kreattività artistika, il-professjonalità, l-integrazzjoni u l-inklużjoni  
tal-Assoċjazzjoni.

Important

Nibdlu s-soċjetà... Tifel tifel, tifla tifla...

Bħala Assoċjazzjoni, nemmnu li t-temi soċjali għandhom jiġu diskussi aktar mat-tfal sa minn età żgħira. Il-ħrejjef 

Min ahna-
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tradizzjonali hemm it-tendenza li nwassluhom lil uliedna kif għaddewhomlna, imma dawn jippreżentaw ideat li,  
fil-fatt, huma diskriminatorji. Dawn il-ħrejjef jistgħu, indirettament, irawmu fit-tfal sens ta’ intolleranza soċjali, 
razziżmu u diskriminazzjoni tal-ġeneru. Dan kollu jsarraf fi preġudizzji u diskors ta’ mibegħda fost it-tfal, li jibqgħu 
magħhom ukoll meta jikbru u jsiru ċittadini attivi.

Għalhekk, f’dan is-sit, il-ħrejjef qed jiġu ppreżentati b’mod ġdid, mingħajr ma tintilfilhom l-istorja oriġinali tagħhom.
Write Deal Association temmen li tista’ tagħmel differenza fit-twassil tal-messaġġ.

Fl-aħħar, u żgur mhux l-inqas, ix-xogħol kollu relatat mal-cartoons qed isir minn artisti lokali.

Il-proġett

L-Assoċjazzjoni Write Deal ipproduċiet l-ewwel sensiela ta’ cartoons professjonali għat-tfal, li hi kemm bil-Malti kif 
ukoll bl-Ingliż, f’pajjiżna. Is-sensiela dehret f’xi swali taċ-ċinema qabel xi films, kif ukoll fuq it-televiżjoni. Issa qed 
tidher grazzi għal dan il-ktieb.

It-tnedija uffiċjali tas-sensiela saret mill-Eċċellenza Tagħha l-eks President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca  
fil-Palazz tal-Verdala. Dan sar f’Jannar tal-2015.

Is-serje ta’ cartoons kienet possibbli bis-saħħa tal-EEA Grants, SOS Malta, REMAX Malta Real Estate Agency, Vodafone 
Malta, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u Pro.Motion Limited.

Imbagħad, dan il-ktieb kien possibbli grazzi għall-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, il-Ministeru għall-Edukazzjoni u 
x-Xogħol u Pro.Motion Limited.

Nistidnuk tidħol fil-paġna tas-sit tagħna www.animationmalta.org għal iktar informazzjoni.
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Bħalissa Write Deal Association 
qed taħdem biex fil-futur tkun tis-
ta’ terġa’ toffrilek aktar cartoons 
simili li tkun tista’ tara b’xejn.

Madanakollu, hemm bżonn ħafna 
flus biex cartoons bħal dawn ikunu 
jistgħu jsiru. Għalhekk kwalunkwe 
għajnuna mingħandek hi  
apprezzata ħafna. Jekk trid tagħti 
sponsor għall-episodji l-ġodda,  
jekk jogħġbok ikkuntattjana billi  
tibgħat ittra elettronika fuq  
ruthfren@gmail.com 

Min-naħa tagħna, bħala  
ringrazzjament, ninkludulek il-logo 
tiegħek fis-sit, li kif taf qed jarawh 
ħafna nies.

Grazzi bil-quddiem!

Aktar cartoons  
u nota tal-ahhar- -

42
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Kont taf?
F  Mill-14 sas-17-il seklu, il-ħrejjef kienu mmirati 
għan-nies sinjuri biss.

F Fil-ħrafa oriġinali tas-‘Sbejħa Rieqda’ li ħarġet mi-
jiet ta’ snin ilu, il-prinċipessa torqod mhux għax tniggeż 
sebagħha, iżda għax ikun hemm saħta. Imbagħad 
il-prinċipessa ma torqodx fuq sodda normali, imma fuq 
tron magħmul mill-bellus.

F  Uħud isostnu li l-oriġini ta’ din l-istorja hi fl-Indja. 
F’din il-verżjoni niltaqgħu ma’ Surya Bai, bint bejjiegħ 
tal-ħalib, li tiġi misruqa minn xi ajkli li jispiċċaw 

joħduha f’dar fuq siġra. Jiġri  
li saħħara kattiva tipprova  
tisraqha. Minkejja li ma 

jirnexxilhiex, Surya tintlaqat 
mid-difer tas-saħħara u tispiċċa 

rieqda. Jum fost l-oħrajn, 
Prinċep gustuż jiskopriha, 
ineħħi d-difer u jqajjem  
lit-tfajla.
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F  Fil-ġabra tal-ħrejjef tal-aħwa Ġermaniżi Grimm, l-istorja tas-‘Sbejħa Rieqda’ hi 
msejħa ‘Little Briar Rose’. 

F  L-ewwel darba li l-ħrafa tas-‘Sbejħa Rieqda’ ġiet miktuba kienet bil-Franċiż  
fl-1330. 

F  Insibu storja oħra ġejja mill-Iskandinavja l-antika li ħafna jsostnu li waslet 
għall-ħolqien ta’ din il-ħrafa. Sigrdrifa hi gwerriera sabiħa u qalbha tajba li ta’ 12-il 
sena twiegħed lir-Re Agnar (ir-re tal-pajjiż) li se tiġġieled għalih. Iżda meta jsir jaf 
b’dan, l-alla Odin jirrabja ħafna. Sabiex ipattihielha, iniggiżha b’xewka u tispiċċa 
torqod. Iżda ġuvnott isibha rieqda u jirnexxilu jqajjimha.
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Bijografija 

Ruth Frendo, il-kittieba ta’ dan il-ktieb, kitbet ukoll is-sensiela bl-isem  
L-Għoġol tad-Deheb u x-xeneġġjatura tal-film u tas-serje televiżiva marbutin 
magħhom. Kitbet ukoll il-kotba mis-serje Id-Dinja tal-Orsini (għat-tfal żgħar)  
u l-ktieb Il-Klabb Malti tal-Avventuri. 

Ilha taħdem bħala preżentatriċi u producer televiżiva mill-2001 u tul dawn  
is-snin kienet responsabbli għal eluf ta’ sigħat ta’ xandir oriġinali u ta’ livell. 
Ħejjiet jew ippreżentat, fost oħrajn, dokumentarji, programmi kulturali u  
programmi dwar films u kotba, programmi għat-tfal u għaż-żgħażagħ,  
programmi ta’ diskussjoni li xxandru prima serata u saħansitra programmi  
dwar is-sopranaturali. Barra minn hekk, ipproduċiet u ppreżentat programmi  
fuq diversi stazzjonijiet tar-radju. 

Kitbet ukoll artikli għal diversi rivisti lokali u barranin (Ingliżi u Amerikani),  
u kienet ukoll l-editur tar-rivisti Wow! u l-Gwida. Minbarra dan, kellha r-rwol  
ta’ kordinatur f’diversi proġetti, fosthom festival tat-tfal tal-kanzunetti. Ħadet sehem fi proġett Ewropew, u r-riċerka 
u l-kitba li għamlet għal dan il-proġett inqalbu f’seba’ lingwi.

Ruth hija gradwata f’livell ta’ maġisteru fil-kamp tal-komunikazzjoni u r-relazzjonijiet pubbliċi mill-Università ta’ 
Sheffield Hallam, fl-Ingilterra. Fost id-diversi premjijiet li rebħet tul is-snin, jistgħu jissemmew il-premju  
Success Story Erasmus+ mill-Parlament Ewropew fi Strasburgu, u l-Premju Frans Sammut. Kienet il-wiċċ ta’ Erasmus u 
ntgħażlet biex tieħu sehem f’kampanja internazzjonali apposta li xxandret madwar l-Ewropa.

Fil-ħin liberu tagħha Ruth tara l-films, tmur timxi ħdejn il-baħar, taqra u tivvjaġġa ma’ żewġha, Charlo.
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Aghti l-kulur fejn m’hemmx-
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Żrinġijiet jitkellmu, fatatini jtiru, sħaħar li jinbidlu f’serp… Dettalji fi stejjer li żgur li xi ħin jew ieħor, 
qrajniehom jew smajniehom.

Imma żomm… Prinċipessa li ssalva lill-Prinċep? Din fejn qatt rajnieha? U għaliex le?

F’dan il-ktieb qed noffrulek verżjoni friska ta’ ħrafa li hi popolari madwar id-dinja. Imma mhux biss. 

Dan għax il-leġġenda tieħu l-ħajja grazzi għar-realtà maħluqa! 

Dan il-ktieb sar u qed jitqassam b’xejn b’ħajr lil
(Skont l-ordni alfabetiku)


