
O mistério da 
escova encantada
Um médico estava indo ao seu consultório 
quando encontrou um velho paciente, 
que era amigo de um caçador muito fraco. 
Ele tinha que melhorar seus 
equipamentos de caça para ajudar um rei 
mal-encarado. Para melhorar o seu humor, 
o caçador deu a ele um avental de veludo, 
mas estava muito sujo e precisava lavar. O 
servo do rei, que era muito forte, lavou o 
avental em um instante e colocou-o para 
secar perto da brisa de uma montanha. 
No pico dessa montanha morava um 
príncipe. Ele saiu para cavalgar e 
encontrou um servo, que lhe deu uma 

toalha para se secar, pois estava muito 
suado.  Nesse momento, apareceu uma 
princesa e disse que havia perdido sua 
escova encantada e pediu ao príncipe para 
revistar seu castelo, porque precisava dela 
para �car mais bela. 
Ele procurou por todo o castelo, mas nada 
encontrou. A princesa foi ao encontro do 
príncipe e descon�ou que ele tinha 
escondido sua escova na mochila. O 
príncipe �cou decepcionado ao perceber 
que a princesa descon�ou dele e pediu 
para que ela mesma olhasse a mochila. Os 
dois começaram a brigar. 
Nesse momento, apareceu o caçador e, 
vendo a briga, imediatamente chamou o 
rei. O rei rapidamente separou a briga e 
abriu a mochila. E, para a surpresa de 
todos, encontraram um livro que contava 
a história de amor do príncipe e da 
princesa. Era um presente que ele tinha 
preparado para o aniversário dela. 
Ela pediu desculpas e se jogou nos braços 
dele. Foi quando caiu, de seu longo 
vestido, a escova encantada. Todos riram 
da confusão da princesa e depois da prova 
de amor do príncipe, o rei concedeu a mão 
da princesa em casamento.
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