
După nouă munți și nouă ape trăia zâna dulciurilor. Era foarte amabilă și iubea
copiii. Întotdeauna avea în casă diverse dulciuri - de la bomboane la ciocolată. A

călătorit peste tot în lume, prin nenumărate sate, doar pentru a verifica dacă copiii
sunt cuminți. Astfel copiii cuminți au fost răsplătiți cu dulciuri, iar cei răi au fost

certați. Într-o zi, deghizată în bătrână, s-a îndreptat către satul vecin. Îmbrăcată în
haine rupte se așeză sub un copac. Frații Alex și Manu tocmai se întorceau de la
magazin când au văzut-o. Lui Alex i s-a făcut milă de ea și a vrut să verifice dacă

totul este în regulă. Totuși, fratele său i-a spus să nu se apropie de ea, pentru
că era prea murdară și mirosea urât. Alex s-a dus totuși la ea și a întrebat-o
dacă o poate ajuta. Zâna, deghizată în bătrână, i-a spus că este lihnită de
foame pentru că nu mâncase de 3 zile. I-a dat o pâine pe care tocmai o

cumpăraseră. Manu l-a avertizat că mama o să-l certe. Când au ajuns acasă,
le-au povestit mamei ce s-a întâmplat, iar aceasta l-a laudat pe Alex. Mama i-a
spus că nu e niciun bai dacă nu au pâine și este lăudabil că a ajutat pe cineva

la nevoie. Ea chiar i-a spus lui Manu să învețe de la fratele său și să facă
același lucru data viitoare. În acel moment, cineva a bătut la ușă. Au deschis ușa
și  au văzut un coș plin de bunătăți și dulciuri. Mama a deschis scrisoarea care se
afla deasupra coșului și a citit-o cu voce tare: '' Zâna dulciurilor vă oferă un coș de

bunătăți în semn de recunoștință pentru pâine. Poftă bună! ''
Alex a fost extrem de bucuros și, desigur, a împărțit dulciurile cu fratele său.
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