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Acordar Para Amar 
Era uma vez, em uma bela floresta, uma tartaruga de 
caixa chamada Speedy. Speedy sempre teve problemas 
para encontrar uma companheira. Ele era conhecido por 
ser bastante rude durante a época de acasalamento, 
perseguindo as fêmeas e mordendo-as no pescoço, 
cabeça e borda de suas conchas. Ele chegou a rolá-los 
de costas. Mas ele nunca teve sucesso em encontrar uma 
companheira.

No ano passado, Speedy sofreu um acidente e machucou 
as patas. Ele passou o inverno inteiro se recuperando e 
decidiu que para a nova temporada de acasalamento 
tentaria algo diferente. Ele usaria novas técnicas de 
sedução para conquistar o coração de uma tartaruga 
fêmea.

Assim que ele acordou da hibernação, ele começou a 
trabalhar. Ele decorou as árvores ao redor da toca de 
sua amante em potencial com dicas românticas. Ele 
escreveu cartas de amor em folhas e as deixou nas 
árvores. Ele trouxe flores e criou pilhas de comida em 
forma de coração para ela. Ele colocou todo o seu 
esforço e dedicação para fazer o namoro mais romântico 
e perfeito que qualquer tartaruga fêmea já tinha visto.

Um dia, a bela tartaruga fêmea chamada Myrtle 
acordou e viu todas as decorações que Speedy havia 
colocado. Ela ficou impressionada e intrigada. Ela decidiu 
investigar e seguiu o rastro de insinuações românticas. 



Eventualmente, ela encontrou Speedy, 
que estava esperando por ela de 
braços abertos.

"Oh meu Deus", disse Myrtle, "quem 
fez tudo isso? É lindo."

"Fiz, para você minha querida. Quero 
causar uma boa impressão em você", 
disse Speedy. "Impressão? Você causou mais do que uma 
impressão, você fez meu coração bater mais forte. Quem 
é você?" perguntou Myrtle.

"Eu sou Speedy, e tenho procurado por uma 
companheira como você toda a minha vida."

— Speedy? Você não tem uma boa reputação por aqui, 
mas vejo que mudou. Sou Myrtle.

Eles começaram a conversar e se conhecer. Speedy era 
charmoso, engraçado e um ótimo ouvinte. Myrtle se 
apaixonou por ele.

Com o passar dos dias, Speedy e Myrtle passaram cada 
vez mais tempo juntos. Eles faziam caminhadas na 
floresta, faziam piqueniques à beira do rio e se 
aconchegavam sob as estrelas. Speedy era carinhoso e 
carinhoso e nunca mostrou nenhum sinal de agressão. 
Myrtle estava feliz e contente. Todas as outras 
tartarugas da floresta tinham ciúmes de seu 
relacionamento. Eles nunca tinham visto nada parecido 
antes. Speedy e Myrtle eram o casal perfeito e viveram 
juntos com ternura para sempre. Speedy e Myrtle 
tiveram muitos filhos e todos viveram felizes para 
sempre na floresta exuberante. Eles eram um lembrete 
para todas as outras tartarugas do poder do amor 
verdadeiro e do romance.


