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A princesa e a ervilha 
Era uma vez um príncipe que queria desesperadamente 
se casar. Mas ele só se contentaria 
com uma princesa de verdade. Ele 
viajou por todo o mundo procurando 
uma boa princesa, mas infelizmente 
não conseguiu encontrar uma em 
lugar nenhum. Claro, era muito difícil 
saber se eram princesas de 
verdade…


Depois de outra longa busca, ele 
voltou para casa sozinho. Ele estava 
muito triste, porque queria tanto uma 
princesa de verdade.

Uma noite, quando estava chovendo e trovejando, alguém 

bateu no portão da cidade. O velho 
rei foi rapidamente abri-la. Uma 
garota estava parada diante do 
portão. Mas meu Deus, olhe para 
ela! A chuva escorria de seu cabelo, 
suas roupas estavam sujas e 
encharcadas e seus sapatos 
estavam cheios de água. No 
entanto, ela disse que era uma 
verdadeira princesa.




“Logo descobriremos, tenho certeza”, pensou a velha 
rainha enquanto deixavam a menina entrar. Ela não disse 
mais nada e foi arrumar o quarto. Bem no fundo da 
cama ela colocou uma ervilha. Então ela colocou vinte 
colchões em cima da ervilha e mais vinte cobertores de 

penas. E naquela cama 
deliciosamente macia a princesa 
teve que dormir.


Na manhã seguinte, a rainha 
perguntou curiosa se a princesa 
havia dormido bem.

Mas a princesa disse: foi 
terrível, mal fechei os olhos a 
noite toda. Deus sabe o que 
estava na minha cama. Eu estava 
deitada em algo duro e agora 

tenho hematomas por toda parte. Foi horrível.


Mas foi assim que o rei e a 
rainha tiveram certeza de que 
ela era uma verdadeira 
princesa! Só uma verdadeira 
princesa pode sentir uma 
ervilha através de vinte 
colchões e vinte cobertores de 
penas. Ninguém mais poderia 
fazer uma coisa dessas, 
ninguém além de uma princesa 
de verdade.




O príncipe ficou muito feliz e 
casou-se com ela imediatamente. 
Afinal, ele agora tinha certeza de 
que havia encontrado uma princesa 
de verdade!


E a ervilha? Acabou no Museu 
Real e você ainda pode vê-lo lá 
hoje. Essa é a verdade. Ou seria, 
se ninguém a roubou…



