
Uma doce lição
Era uma vez um rapaz muito bom, que 
ajudava em casa o seu velho avô. O avô do 
rapaz era um carpinteiro, que fazia móveis 
para a escola e brinquedos no parque.
Um dia, o rapaz foi ajudar o seu avô a 
montar os brinquedos no parque, e lá ele 
conheceu um garoto muito mimado que 
se achava um príncipe, só porque o seu pai 
era conhecido como o “rei” dos shoppings. 
Mas de príncipe ele não tinha nada.
Um dia, todos �caram muito assustados, 
pois a linda mãe do garoto mimado �cou 
muito doente e foi parar no hospital. Lá, 
um cientista teve uma ideia brilhante e 

maluca para a cura da mãe do garoto: a 
partir daquele dia, ela só poderia comer 
coisas com coco.
Como até aquele momento nada tinha 
curado sua mãe, o menino, que agora 
estava menos mimado e passou a se 
preocupar com a sua mãe, correu 
apressado para a feira para comprar logo 
um coco.
Ele encontrou a sua Fada Madrinha, que já 
estava acompanhando as boas mudanças 
em seu comportamento e estava feliz em 
vê-lo menos mimado. Então, como num 
passe de mágica, ela transformou o coco 
em um lindo bolo, para que assim o 
menino pudesse deixar sua mãe ainda 
mais feliz.
Todos comeram um pedaço daquele bolo, 
e a mãe comeu o maior pedaço, claro. A 
fada madrinha também havia colocado no 
bolo uma poção para curar qualquer 
doença, o que fez com que a mãe �casse 
curada, e todos viveram felizes para 
sempre.
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