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Caçador do amor

Era uma vez uma casa, nesta casa morava um casal muito feliz. Eles adoravam um ao
outro, eles saiam juntos para lá e para cá.
Um certo dia apareceu lá onde eles moravam, um bicho verde, molengo e com os
dentes afiados, era o Caçador de corações.
Ele queria roubar o coração dela porque estava apaixonado, ele se apaixonava por
todas as moças que estavam amando.
Mas naquele momento ele não conseguir roubar o coração dela, porque ela fugiu com
o seu marido para longe daquele maluco gosmento. Só que o bicho verde podia farejar o amor e
foi seguindo eles até onde eles pararam.
O bicho verde esperou escurecer, para roubar o coração dela. Quando escureceu, e o
casal estava dormindo, o gosmento pegou um paninho numa bolsinha que carregava e colocou
um líquido verde, e fez a moça cheirar, era uma poção para ela não acordar mais.
O Caçador do amor pegou o coração da moça, mas foi só para colocar um pozinho
estranho. Era um pozinho mágico que deveria fazer a moça se apaixonar por ele. Ele devolveu o
coração para moça e novamente fez a moça cheirar o paninho com o líquido verde, agora para
ela acordar.
Quando ela acordou e viu aquele bicho verde, molengo e gosmento, achou lindo e se
apaixonou. E no mesmo tempo o monstro se transformou em um lindo príncipe, pois ele estava
enfeitiçado e procurando um grande amor para voltar ao normal. Mas a moça perdeu o encanto
e achou o príncipe horrível, ela, sem saber por que tinha gostado mesmo era do feioso. Então,
olhou para o lado e viu seu marido, que ainda estava dormindo, e ai ela se lembrou de que
gostava mesmo era dele. O príncipe foi embora e finalmente o casal pode viver em paz e feliz.

