
O perfume
milagroso

Em uma �oresta bem distante havia uma 
casinha amarela onde morava uma 
menina que, apesar de boa cozinheira, era 
muito triste, pois tinha mania de limpeza. 
Esta mania não a deixava fazer nada, pois 
ela não tinha tempo. Até mesmo quando 
descascava um ovo, ela não queria que 
nenhuma casquinha caísse no chão, o que 
era impossível!
Com isso, ela �cou muito magra e doente. 
E piorou tanto que resolveu ir para uma 
montanha respirar ar puro, para ver se 
melhorava. 
Lá ela conheceu um cientista brilhante 

que, na verdade, era um menino, que 
resolveu ajudá-la. Ele disse que iria fazer 
uma fórmula bem perfumada que a faria 
�car forte e curada. Mas na verdade era só 
água. Mas como ela acreditou, ao tomar a 
água, ela sarou imediatamente. 
Ficou tão encantada que acabou se 
apaixonando pelo cientista, porque, na 
verdade, o que ela precisava era de 
atenção e carinho. O menino cientista 
também se apaixonou por ela e eles 
viveram felizes para sempre.
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