
O Papai
Cozinheiro

Era uma vez um cozinheiro que trabalhava 
num grande restaurante. Ele foi à banca de 
verduras e legumes, onde comprou 
muitos ingredientes para preparar um 
bom cozido em seu belo fogão. Mas, 
quando saiu de casa, esqueceu a panela 
no fogo, que começou a queimar e soltar 
muita fumaça. Chegando perto de casa ele 
�cou um pouco assustado, pois um rei que 
estava na cidade viria jantar naquele 
restaurante.
Então ele tomou um remédio para curar 
seu estresse. Ele percebeu depois que o 
remédio era errado, ele havia tomado uma 

poção mágica, que uma fada havia dado 
para ele, mas que ele sempre teve medo 
de tomar. A poção fez com que ele �casse 
mais bonito e muito forte, o que acabou 
fazendo com que ele conhecesse uma 
moça bonita e rica para namorar. 
O cozinheiro estava feliz, mas preocupado 
que ele poderia voltar a ser como era 
antes. Então foi ao médico que o 
examinou com o estetoscópio e 
termômetro e disse que agora estava tudo 
bem com ele. Ele continuaria bonito e 
forte. 
Sua namorada parecia mesmo uma linda 
princesa por quem ele �cou muito 
apaixonado e logo se casou. 
Eles tiveram um �lho que era fraquinho, 
magrinho, parecia estar sempre doente. 
Porém o papai cozinheiro sabia cozinhar 
muito bem e o menino começou a comer 
tudo que seu papai preparava com tanto 
carinho. Ele cresceu e �cou forte e bonito 
como o seu pai.
Quando o papai se tornou um senhor 
idoso, eles �zeram a viagem que ele 
sempre havia prometido: um safári numa 
�oresta bem distante. E lá, o pai, a mãe e o 
�lho foram curtir essa aventura! E se 
divertiram muito, fazendo a viagem ser 
inesquecível.
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