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O livro “A história do leão que não sabia escrever”, fala sobre um leão que queria escrever uma carta para uma
linda leoa. Só tinha um problema: Ele não sabia escrever.
O leão achava que saber rugir já era o bastante, afinal ele é o rei da floresta!
Mas um dia, enquanto estava passeando, o bichinho de juba cabeluda viu uma leoa muito bonita lendo embaixo de uma árvore. Logo que a viu, ele quis dar um beijo nela, mas ele pensou: “uma leoa que lê é uma dama. E
para uma dama, a gente escreve cartas antes de beijá-la”. Então, o leão resolveu pedir ajuda a seus amigos da floresta.
O primeiro que ele procurou foi o macaco, que escreveu uma carta convidando a leoa para subir em árvores e
comer bananas. Mas nada disso é divertido para leões.
O segundo amigo que o leão encontrou foi o hipopótamo, que fez um bilhete chamando a leoa para mergulhar e colher algas. “Não”, disse o rei da selva, “eu jamais escreveria uma coisa dessas!”.
E chegou a vez do escaravelho, da girafa, do crocodilo e do abutre tentarem ajudá-lo. Mas todos eles escreviam coisas que um leão nunca faria, como rastejar pelo barro e voar, por exemplo.
Como ninguém escrevia o que o leão queria dizer a leoa, ele ficou muito bravo! O rei da floresta disse que queria falar que ela é muito bonita, que gostaria de encontrá-la para verem juntos o céu e o entardecer, e outras coisas que ele escreveria se soube escrever.
Mas, adivinha quem estava atrás dele enquanto o leão falava? Isso mesmo a leoa! Quer saber o final desta
linda história?
É só ler o livro para saber. Se você ainda não sabe ler, como o leão, peça para alguém lhe contar a história!

