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Thumbelina/ last part  

“That is terrible!” the swallow exclaimed and together they worked out a plan. On the eve of 

Thumbelina’s wedding, she asked the mole if she could spend a few last hours outside in the sun before 

promising to live underground with him forever. He agreed and when she went outside the swallow, whose 

wing had fully healed, flew down and rescued her. 

Although he did not know how to get her home, he promised to do the next best thing and flew her to 

a land of flowers filled with little people just like her. It was the most beautiful site Thumbelina had ever 

seen. Rows of colored roses, lilies, and lilacs lined the earth. And in the middle of it all, a single red rose 

shined above them all. 

There, lived the King of the Flower Fairies, and when Thumbelina and the King saw each other, they 

both immediately fell in love. The King quickly asked her to marry him and they had the most beautiful 

wedding in all the land. Everyone was invited, including the kind old lady! Thumbelina was so happy to 

see her that she cried little dewdrops tears. The old woman promised never to leave her and built a small 

cottage nearby where she helped Queen Thumbelina and the King raise lots tiny flower babies. And they 

all lived happily ever after. 
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 خرآ/ بخش  بند انگشتی

و بعد باهم بدنبال طرح نقشه ای برای فرار بندانگشتی ” وحشتناک است! این” مع شد و گفت : پرستو اشک تو چشمانش ج

قبل از اینکه با تو بیام زیر یک سقف  در شب عروسی بندانگشتی، او از موش کور پرسید که آیا میتونم چند ساعتی رو .رفتند
بالهایش  باشم؟، موش کور قبول کرد و وقتی که بندانگشتی رفت بیرون، کبوتر، که حاال و بریم زیرزمین زندگی کنیم، بیرون

 .خوب شده بود اومد و او را نجات داد و با خودش برد

 انگشتی کجاست، اما چون قول داده بود که تمام تالشش را انجام بده بنابراین هرچند که کبوتر نمیدانست، خانه ی بند
میکردند، فرود آورد.اینجا زیباترین جایی بود که  ه مردمانی کوچک دقیقا به اندازه ندانگشتی زندگیاو را در سرزمین گلها ک

و و وسط همه  بود. گلهای رز رنگارنگ، گل های بنفش و نیلوفری که تمام زمین رو پوشانده بود بندانگشتی تو عمرش دیده

 .ی این همه زیبایی یک گل رز قرمز درخشان بود

 همدیگر عاشق سریع خیلی  پادشاه و بندانگشتی همدیگر را مالقات کردند، ی پادشاه گلها بود، و وقتیآنجا محل زندگ

گرفتند و همه را دعوت کردند حتی  پادشاه خیلی سریع با او ازدواج کرد و یک عروسی باشکوه بزرگ در همان سرزمین .شدند
 ره می دید، او وقتی پیرزن را دید صورتش سرخ شد و اشکهایشپیرزن را دوبا پیرزن مهربون. بندانگشتی خیلی خوشحال شد که

یک کلبه کوچیک برای آنها در نزدیکی خود  سرازیر شدند. پیرزن مهربون قول داد که هیچ وقت بندانگشتی رو تنها نذاره و
و خوشحالی  ها در سالمتیبتوانند آنجا زندگی کنند و گلهای زیادی رو آنجا بزرگ کنند و آن ساخت تا ملکه بندانگشتی و پادشاه

 .تا آخر عمر باهم زندگی کردند

 


