
Tratamento 
de beleza

Era uma vez um príncipe muito esqueci-
do. Ele esquecia tudo, e um dia ele esque-
ceu a torneira aberta. E era a torneira da 
banheira! Em pouco tempo começou a 
vazar água para todo lado.

Uma bruxa, que passava por ali, resolveu 
espiar o que estava acontecendo no cas-
telo. Como ela era muito chata, quis 
pregar uma peça na princesa que morava 
ali. Fez o vazamento parar e transformou 
a água que estava dentro da banheira em 
leite. Ficou parecendo uma piscina de 
tanto leite que tinha, quase transbordan-

do. Assim, quando a princesa fosse tomar 
banho, �caria muito brava e brigaria com 
o príncipe.
A princesa chegou ao castelo muito can-
sada, porque ela tinha passado a tarde no 
shopping com as amigas, outras prince-
sas. E tinham feito muitas compras.
Então ela foi tomar um banho e escovar 
os dentes para poder ir dormir. Mas, 
quando ela entrou no banheiro ela viu 
uma piscina de leite, em vez de ela brigar 
com o príncipe, ela lembrou que uma 
amiga disse que banho de leite era bom 
para a pele.
Ela tomou banho na banheira de leite e 
�cou ainda mais bonita. O que fez com 
que a bruxa �casse muito brava.
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