
 Era uma vez...
A Bela Adormecida
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ra uma vez um Rei e uma Rainha muito 
tristes porque não tinham filhos. Até que Eum dia nasceu  Aurora. Eles ficaram 

radiantes e fizeram uma grande festa para 
comemorar. Convidaram todo o reino.  Vieram as 
três fadas madrinhas para presentear a princesa.           
Flora presenteou-a com o dom da beleza, Fauna   
     lhe deu o dom de cantar, e quando a outra 
fada ia conceder sua dádiva um furacão invadiu o 
palácio, era Malévola, a Bruxa do Mal. Furiosa 
por não ter sido convidada jogou sobre a criança 
uma terrível maldição: No dia em que completar 
15 anos, espetará seu dedo numa roca e 
morrerá! Depois de jogar sua maldição Malévola 
desapareceu. Porém ainda faltava o presente de 
Primavera: Não posso desfazer a maldição de 
Malévola, mas ao espetar seu dedo na roca, 
Aurora não morrerá e sim dormirá até ser 
despertada com um beijo de amor. Para proteger 
Aurora, seus pais concordaram que ela fosse 
criada pelas três fadas na floresta como uma 
simples camponesa. Assim ela cresceu sem
que ninguém soubesse onde estava.



         No dia de seu aniversário de 15 anos,  ela 
saiu  para passear na floresta e conheceu Felipe 
um jovem príncipe que passeava por ali.
Os dois se apaixonaram. Enquanto isso
as três fadas preparavam uma festa 
surpresa para ela. Como eram muito 
atrapalhadas decidiram usar magia para que tudo 
ficasse perfeito. Porém, os pozinhos mágicos 
escaparam pela chaminé e foi assim que Malévola 
descobriu onde estavam. Quando a jovem voltou 
para casa apressou-se em contar as "tias" que 
conhecera Felipe e que ele viria aquela noite para 
lhe visitar. As fadas então contaram-lhe toda a 
verdade, que ela era uma Princesa, seu nome na 
verdade era Aurora, que elas não eram suas tias e 
sim fadas e que chegara o dia de voltar para o 
palácio e oficializar seu noivado com o filho do 
melhor amigo de seu pai. Aurora se pois a 
chorar. A noite as três fadas levaram Aurora
de volta para o palácio para que ocupasse 
seu verdadeiro lugar, mas como  estava muito 
triste as três fadas a deixaram sozinha por alguns 
instantes. 



Isto foi suficiente para que Malévola colocasse seu 
plano em ação. A bruxa enfetiçou Aurora, e a levou 
até um aposento onde havia uma roca de fiar. 
Foi assim que ela espetou seu dedo na roca e 
adormeceu.  Com muita tristeza as fadas
fizeram o reino inteiro adormecer junto com
a princesa e regressaram ao chalé para 
encontrar Felipe.
Quando chegaram, logo perceberam o que havia 
acontecido. Malévola o surpeendeu com uma 
armadilha e o aprisionou em seu castelo.
       Foram para o castelo da bruxa libertaram-no              
.         e lhe deram um escudo e uma espada           
         encantados para que conseguisse fugir dali.

            Malévola então se transformou num 
dragão, mas o príncipe corajoso 
a enfrentou sem medo 
e a venceu. 
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Foi ao encontro de amada adormecida lhe deu 
um doce beijo que a fez despertar do seu 
profundo sono e com ela todos do reino também  
despertaram. Felipe e  Aurora se casaram e 
viveram felizes para sempre.

Irmãos Grimm (livre adaptação Rabispixa)
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