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Era uma vez duas crianças curiosas e corajosas que moravam numa fazenda e
foram passear numa floresta que havia próxima. Resolveram brincar de escondeesconde e entraram numa casinha de chocolate que havia por lá. Não sabiam eles que
era a casa de uma bruxa muito má. Quando a bruxa os avistou deu gargalhadas de
felicidade ah! ah! ah! e disse: Querem chocolates garotinhos? Os meninos comeram
tanto que adormeceram e a bruxa os prendeu num quarto escuro e todo dia dava
comida para eles. Passaram longos anos e os meninos cresceram cheios de sabedoria.
Um dia eles chamaram a bruxa e convenceram de que não havia mais necessidade
deles ficarem presos, pois nem o caminho de volta para suas casas eles sabiam e seria
melhor eles livres, pois iriam ajudar a cortar lenha, caçar animais, enfim fazer as
tarefas de casa, pois ela já estaria velha e cançada para fazer tanta coisa. A bruxa
convencida com o papo deles abriu a porta e os deixou livres. Todos os dias eles faziam
tudo direitinho e a bruxa ficaria muito contente. Os dois mais uma vez tentaram
convencer a bruxa em fazer uma festa para eles, afinal só viviam trabalhando e
mereciam uma festa. A bruxa concordou e começou os preparos para a festa. Eles
cortaram muita lenha e pegaram muita caça e a bruxa fez muitos bolos e doces de
chocolates.
No dia da festa vieram muitos animais e o feiticeiro da floresta. A bruxa
começou a dançar com o feiticeiro perto de um caldeirão e os dois meninos
empurraram dentro do fogo e jogaram muita lenha deixando-os sufocados e
morreram queimados. Os meninos deixaram a casa de chocolate e voltaram para casa.

