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A Princesa Isabela

Era uma vez uma menina, que na verdade era uma princesa, que morava em um reino
bem distante da floresta com seu pai e sua mãe. Só que ninguém sabia daquele reino!
A linda princesa Isabela não via nem conhecia ninguém, só vivia naquele reino. Lá,
tinha muitos animais que gostavam de Isabela e ela gostava de ficar no jardim respirando ar
puro e o cheiro das flores.
Até que um dia, Isabela estava passeando no jardim e minutos depois apareceu uma
doce e bondosa velhinha com uma cesta de flores e um cajado também florido na mão. Na
verdade, ela era uma feiticeira disfarçada que estava vendendo flores. Ela apareceu perto de
Isabela e perguntou:
-Oi menina, tudo bem?
E Isabela respondeu:
-Tudo!
E a feiticeira de carinha bondosa, perguntou:
- Aceita uma flor menina, não se preocupe, pois vou te dar de presente a flor mais
linda da cesta.
Isabela aceitou a flor e como adorava sentir o cheiro das flores, logo a inspirou. E
assim que fez isso, ela desmaiou.
E a feiticeira malvada levou a linda Isabela para uma torre distante do castelo.
Sua mãe e seu pai procuraram Isabela por todo o reino e não a acharam. O tempo
passou, o reino foi ficando estranho, as flores começaram a murchar e os animais ficaram tristes
e foram sumindo.
A mãe e o pai de Isabela não sabiam mais o que fazer, até que apareceu um lindo
rapaz passeando pela floresta e ficou curioso ao observar um reino tão estranho, resolvendo
então perguntar ao rei daquele lugar o que estava acontecendo.
O rei explicou tudo ao rapaz, que na verdade era um príncipe a procura do verdadeiro
amor...mas essa é outra história...
Bom, o príncipe tomou uma decisão, ele iria procurar a princesa Isabela.
O rei e a rainha agradeceram por tudo que ela estava fazendo. Pois, ele procurou em
todos os lugares e torres por onde tinha passado. Quando já estava desistindo e indo embora viu
uma torre longe, que ainda não tinha procurado e quando chegou lá Isabela estava deitada em
uma cama de pétalas de flores. Ele resolveu pegar Isabela, que estava sozinha, antes que quem
tivesse feito aquilo voltasse.

Então, pegou Isabela e a levou para seu reino. Lá tentou acordá-la, sacudindo,
chamando seu nome, jogando um pouco de água no rosto, e nada, a única coisa que resolveu foi
quando ele resolveu dar um beijo em Isabela, e neste momento mágico ele encontrou o
verdadeiro amor!
Isabela e o príncipe se apaixonaram e ele falou com o rei e com a rainha que queria se
casar com Isabela. Os pais dela aceitaram, o dia foi marcado, os preparativos ficaram prontos.
Quando o dia chegou e todos estavam na igreja admirados com a decoração de flores, a noiva
entrou e ao mesmo tempo apareceu a feiticeira invejosa. Isabela lutou com a feiticeira para ela
não acabar com o seu casamento e de repente Isabela pegou o cajado florido da feiticeira e
quebrou no meio quando acertou a cabeça dela. Como num passo de mágica, a feiticeira
desapareceu e nunca mais ninguém ouviu falar dela. Assim o casamento aconteceu, o reino
voltou ao normal e eles viveram felizes para sempre!

