
A Princesa e o Anel
Era uma vez uma princesa que estava em 
busca de seu anel em uma �oresta. Ela 
estava caminhando tristemente quando 
encontrou um menino. A princesa pediu 
ajuda ao menino para encontrar o anel.
- Por favor, me ajude, estou muito triste.
O menino, vendo toda a angústia da 
Princesa, sugeriu que fossem em busca da 
fada protetora da �oresta. E assim, de 
repente, ela surgiu, e os aconselhou a 
perguntar ao sábio da �oresta onde 
poderia estar o anel.
O sábio misteriosamente deu-lhes um 
livro contendo o mapa do castelo do 

príncipe que havia achado o anel.
Em busca do castelo encontraram um 
enorme urso faminto e feroz. Ficaram 
muito assustados. Contudo, apareceu o 
caçador para salvá-los e pôs o urso para 
correr e, com a ajuda do caçador, logo 
encontraram o príncipe que estava com o 
anel guardado dentro de uma mochila. E 
numa troca de olhares se apaixonaram. O 
rei �cou muito feliz e fez uma grande festa 
para todos da corte.
 A festa foi um sucesso, e o auge foi 
quando o príncipe anunciou, no momento 
em que estava entregando o anel à 
princesa, que estava pedindo sua mão em 
casamento, o que foi aceito por ela.
Casaram e viverem felizes para sempre!
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