
A Lição da Bruxa 
Era uma vez um príncipe que vivia em um 
reino muito rico. Ele tinha um anel 
brilhante, muito lindo, que de tão 
brilhante todos queriam pegar para ver. 
Mas, como o príncipe era muito egoísta, 
ele não deixava ninguém tocar em seu 
anel. Ele cuidava muito dele, lavando-o 
sempre para que o brilho fosse cada vez 
mais intenso. 
Um dia seu pai, o rei, levou-o a um 
restaurante e, quando ele estava 
comendo, sentiu uma dor muito forte, que 
nunca tinha sentido. Seu pai, muito 
preocupado, levou-o a um hospital. Os 

médicos tentaram descobrir o que estava 
acontecendo com ele, mas, mesmo com 
todo o esforço, com o termômetro, 
exames e tudo o mais, não conseguiram 
descobrir o que ele tinha. 
Quando o príncipe estava sozinho no 
quarto apareceu uma bruxa boa, isto 
mesmo a bruxa era boa de verdade, e que 
disse que ela era a culpada pela dor que 
ele estava sentindo, mas por um bom 
motivo. Ela queria que ele entendesse que 
precisava mudar, não ser mais tão egoísta 
e vaidoso, mas sim ser companheiro e uma 
pessoa melhor. Ele entendeu o recado e 
prometeu ser diferente quando saísse do 
hospital. A bruxa boa então fez a dor 
desaparecer, como por encanto.
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