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Toţi poneii se nasc fară Semnul 
Drăguţ. Aceste simboluri 

distinctive apar pe corpul fetelor 
ponei când descoperă ceea 

ce le face deosebite.  
Fiecare semn al poneiului este 

unic și reprezintă talentul  
său special. Prietenele ponei trăiesc, fac cumpărături  

și se distrează în veselul Ponyville.

Castelul regal al Prinţesei 
Celestia şi al Lunei se află în 

Canterlot, Capitala Equestriei. 
Yakyakystan este un regat înzăpezit locuit de yaki, la nord de Imperiul de Cristal.

Semnul Drăguţ

Bun Venit în

Equestria!
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Alătură-te lui Twilight Sparkle şi 
prietenelor ei ponei în aventurile lor 

uimitoare din Equestria, unde prietenia 
magică face totul posibil. 
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Fetele ponei adoră să exploreze şi există multe locuri 
fabuloase de descoperit în Equestria.

Appleloosa are acri întregi cu 
livezi de mere și găzduiește 

câteva fete ponei de Pământ.
Pădurea fermecată Everfree este un loc misterios,  

plin de plante și animale sălbatice.

Cloudsdale pluteşte 
deasupra Equestriei şi este 

casa poneilor Pegasus.

Lumea aventurii

Manehattan este un oraş aglomerat şi plin de 
atracţii la nord-vest de Ponyville, pe care fetele 

ponei adoră să-l viziteze. 
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Atracţie faţă de 
animale

Prietenoasa 
Fluttershy 

Atenţie la privire!

Fluttershy îşi câștigă Semnul Drăguţ când ajută 
animalele speriate de Sonic Rainboom creat de 

Rainbow Dash. Este încântată să descopere că are o 
legătură specială cu animalele și îi place să locuiască 

printre ele la marginea Pădurii Everfree.

Spre deosebire de celelalte 
prietene ponei, Fluttershy este 
singura care crede că Discord 
se poate schimba și își poate 
folosi magia ca să facă bine. 
Îi arată bunătate și prietenie  

și îl ajută să renunţe la 
apucăturile lui rele.

Timidei Fluttershy îi lipsește adesea 
încrederea, dar, când cineva este în pericol, 
îşi folosește privirea aspră ca să-l ajute să 

iasă din necazuri. Nu îi place să-și folosească 
frecvent privirea ei puternică – ci numai 

atunci când este neapărată nevoie.

Eşti gata să faci cunoştinţă 
cu Fluttershy şi animăluţul  

ei pufos Angel? 
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Applejack 
Energica Applejack adoră 
să galopeze prin Sweet 
Apple Acres şi nu-i pasă 

dacă își murdărește 
copitele. Cinstea și 

loialitatea ei o fac prietenă 
demnă de încredere.

Familie mare
Buna Applejack este întotdeauna 

gata s-o ajute pe sora ei mai mică 
Apple Bloom, pe fratele ei Big 
McIntosh și pe Granny Smith.  
Familia o înnebuneşte uneori, 

dar ea îi iubește pe toţi 
foarte mult!

Applejack nu minte niciodată, 
dar onestitatea o împiedică 
uneori să se gândească la 

sentimentele celorlalţi ponei. 
Prietenele ei știu totuși că 
are intenţii bune și că pot 

conta pe ea mereu.

Onestă  
din toată inima
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Dosar cu informaţii

Semnul Drăguţ
Rasă: Ponei de Pământ
Cămin: Sweet Apple Acres 

Talent: Culege mere

Element al armoniei: 
Onestitatea

Animal de companie: 
Winona
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Tânără fiind, Applejack își părăsește familia și se mută 
în marele oraș Manehattan. Dar i se face dor de casă. 

Dându-și seama că Sweet Apple Acres este locul de 
care aparţine, se întoarce acasă și primește  

Semnul Drăguţ cu trei mere.

Applejack lucrează cu spor să strângă toate 
recoltele din Sweet Apple Acres, de la mere și 

struguri până la porumb și morcovi. Le folosește 
ca să prepare gemuri delicioase și cidru  

pentru prietenele ei ponei.

Winona, animalul de companie al lui 
Applejack, este la fel de harnică și 

de loială ca și stăpâna ei. Fie că ajută 
la strânsul recoltei, fie la adunarea 

vitelor, Winona este întotdeauna  
plină de energie.

Orașul cel mare

Distracţie la fermă

Căţeluşă 
jucăuşă

Iat-o pe Applejack! Poţi s-o faci 
de mărimea ei reală chiar  

în camera ta! 
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