O príncipe canário

Reconto da fábula do Ítalo Calvino, feito pelas crianças do G4
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Era uma vez um castelo onde moravam uma
filha, uma madrasta e um rei.

Desenho: Tomás
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A madrasta convenceu o rei de que a filha fazia
tantas traquinagens e ele acabou expulsando-a
do castelo. Mas disse que ela deveria ser muito
bem tratada e cuidada.
A madrasta, então, disse para o rei ficar
tranquilo e chamou algumas damas de
companhia para morarem com a moça em um
castelo abandonado no meio do bosque.

Desenho: matheus bachega
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No castelo, a menina só podia ficar lá dentro e
nem podia chegar perto da janela.
Como as damas de companhia eram muito bem
pagas, ficavam conversando e nem ligavam para a
filha do rei, que passava o dia na janela olhando
as árvores do bosque.
Para não fazer calo nos seus cotovelos, colocava
uma almofada na janela.

Desenho: layla
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Um belo dia, um príncipe foi caçar e viu que
o castelo, que era abandonado, estava com
a janela aberta, e tinha fumaça na chaminé.
Quando ele olhou para cima, viu uma bela moça,
e ela também o viu e eles se apaixonaram.

Desenho: fernanda
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No primeiro dia ficaram uma hora sorrindo
um para o outro e mandando beijos nas pontas
dos dedos.

Desenho: gabriela
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No dia seguinte, o príncipe voltou e por duas
horas eles ficaram mandando beijos e acenando
com lencinhos.

Desenho: sophia rosa
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No terceiro dia eles ficaram durante três
horas trocando sorrisos, beijos e acenos
com os lenços.

Desenho: cecília
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No quarto dia, por quatro horas trocaram mais
sorrisos, beijos e acenos até que uma bruxa
apareceu e deu risada.
– Ha, ha, ha , ha!!
– Por que você está rindo? – disse o príncipe.
– Nunca vi dois namorados namorarem tão longe
um do outro!
– Ah, se eu soubesse como chegar ao alto
daquela torre...
– Eu gostei de vocês e vou ajudá-los – disse
a bruxa.

Desenho: malu
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Então a bruxa foi até o castelo, bateu na porta
e mandou entregar um livro para a princesa,
dizendo que era um presente para ela se distrair.

Desenho: marília
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Quando a princesa abriu o livro estava escrito: se
você folhear o livro do lado certo o homem vira
canário, se você virar do lado errado ele vira
príncipe de novo.
A princesa, então, virou as pÁginas do livro
do lado certo e o príncipe virou um canário,
todo amarelinho.

Desenho: alice
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O príncipe foi para a janela e pousou na
almofada. Ela pegou o passarinho e deu um beijo
e ficou com vergonha porque lembrou que era
um príncipe.
Folheou o livro do lado errado e o canário
virou príncipe e eles se beijaram.
E assim, todos os dias, o príncipe ia passear no
bosque, a princesa virava as folhas do livro, ele
virava canário, voava até a janela, a princesa
folheava ao contrário e ele virava príncipe e
passavam as tardes juntos.

Desenho: andré
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Um dia a madrasta foi visitar a princesa e viu
o príncipe olhando para a janela. Pediu para
a princesa ir buscar um chazinho e enquanto
isso pegou alfinetes do seu penteado e colocou
na almofada, querendo que a princesa, ao se
debruçar na janela, ferisse seus cotovelos.
Quando a princesa voltou com o chá, disse que
não tinha mais sede e foi embora.

Desenho: luiza
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A princesa folheou o livro e o canário pousou
na almofada bem rápido e espetou o peito nos
alfinetes. O canário deu um grito agudo de dor
e começou a sair sangue e ele saiu voando. A
princesa, desesperada, sem saber o que tinha
acontecido, folheou as páginas ao contrário,
achando que assim ele ia melhorar.

Desenho: matheus andrade
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Mas quando o pássaro virou príncipe, o seu
casaco amarelo estava cheio de sangue.
Os cachorros começaram a latir, caçadores
chegaram e o levaram para o seu castelo.
O pai fez tudo para curá-lo, mas ninguém
conseguia fazer o príncipe sarar.

Desenho: dudu
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Um dia, cansada de esperar pelo príncipe que
nunca mais voltou, a princesa rasgou o lençol e
a cortina e fez uma corda. Ai ela desceu da torre
e foi para o bosque.

Desenho: joão
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Anoiteceu e ela, cansada, achou melhor dormir
dentro de uma árvore.
Então ela ouviu quatro assobios. Eram quatro
bruxas que se encontraram bem embaixo da
árvore que a princesa estava.
Começaram a contar o que tinham visto
pelo mundo.
A última falou assim:
– Eu vi um príncipe que está muito machucado
e ninguém consegue curá-lo, por que só eu sei
como fazer!
– E como é? – perguntou uma das bruxas.
– No quarto do príncipe tem um taco solto e
embaixo dele tem uma ampola com unguento. É
só passar nas feridas do peito do príncipe que
vai sarar.
Quando a princesa ouviu aquilo, até mordeu seu
dedo para não gritar de alegria.

Desenho: sofia mateus
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Assim que as bruxas foram embora, a princesa
saiu da árvore e foi para a cidade.
Quando chegou lá, comprou uma roupa de
médico e foi para o castelo do príncipe.

Desenho: fred
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Deixaram-na entrar e ela pediu para ficar
sozinha no quarto. Ela procurou o taco solto
e achou o remédio. Passou no príncipe e as
feridas desapareceram.

Desenho: gabriel
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O rei disse:
– Você pode pedir o que quiser, toda a
minha fortuna!
– Não quero sua fortuna, apenas o colete
amarelo sujo de sangue, o escudo do príncipe e o
brasão da família! – respondeu a princesa ainda
vestida de médico.

Desenho: nina
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No dia seguinte, o príncipe foi para o bosque e
nem olhou para a princesa.
A princesa quando viu o príncipe no bosque,
folheou o livro e o príncipe se transformou
em canário.
Quando ele entrou no quarto, ela virou as
páginas ao contrário e ele se transformou
em príncipe.
– Eu estou muito bravo com você!!! – disse o
príncipe. Porque você me machucou?
– Não fui eu!!! Foi a minha madrasta, fui eu quem
o salvei!
– Não!! – disse o príncipe. Foi um médico e ele só
pediu meu colete ensanguentado, meu escudo e o
brasão como recompensa.
A princesa pegou o escudo, o brasão e o
colete amarelo cheio de sangue e mostrou para
o príncipe.
– O medico era eu!!! – disse a princesa.
O príncipe sorriu e a pediu em casamento.
Desenho: lucas
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No dia do casamento, quando a noiva entrou, o
rei, seu pai, disse:
– Essa é minha filha!!!
– Porque você não me falou que era uma
princesa? – perguntou o rei.
– Porque eu não considero mais como pai, o
homem que deixou que minha madrasta me
expulsasse de casa.
Então, o rei, pai da princesa, expulsou a madrasta
do castelo e ela ficou sozinha.

Desenho: pedro
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O príncipe e a princesa se casaram e foram felizes
para sempre.

Desenho: bernardo
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