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O Gnomo na Bota 
Era uma vez, em uma pequena floresta, vivia um 
pequeno gnomo chamado Gizmo. Um dia, enquanto Gizmo 
tentava sair de sua bota, ele percebeu que sua 
escadinha havia sumido. Sem ela, ele ficava preso dentro 
da bota e não conseguia realizar suas tarefas diárias.


Gizmo procurou alto e baixo, mas 
não conseguiu encontrar sua 
escada em lugar nenhum. Quando 
ele estava prestes a perder as 
esperanças, uma lagarta rastejou 
até ele e perguntou o que havia 
de errado.

Gizmo explicou que sua escada 
estava faltando e ele estava preso 

dentro de sua bota. A lagarta ouviu com simpatia e se 
ofereceu para ajudar Gizmo a procurar a escada.

"Suba nas minhas costas e eu tiro você da sua bota", 
disse a lagarta.

Gizmo subiu agradecido nas 
costas da lagarta e eles 
partiram pela floresta, 
procurando por qualquer sinal 
da escada perdida. Depois de 
procurar pelo que pareceram 
horas, eles finalmente 
avistaram um esquilo 



empoleirado no topo de uma árvore, segurando a escada 
com as patas.

"Ei! Essa é a minha escada que você tem aí!" Gizmo 
gritou.

O esquilo olhou para Gizmo e tagarelou.


"Eu sei que você quer comer nozes", disse Gizmo. "Mas 
você não pode simplesmente sair por aí roubando coisas 
que não pertencem a você."

Os olhos do esquilo se encheram de lágrimas e ele 
soltou uma tagarelice triste.

"Qual é o problema?" Gizmo perguntou.

O esquilo tagarelava e gesticulava para sua família, que 
esperava na base da árvore. Sem a escada, o esquilo 
não conseguiria juntar nozes suficientes para alimentá-
los.

O coração de Gizmo amoleceu ao ver as lágrimas do 
esquilo. Ele percebeu que ambos queriam a mesma coisa 
- reunir comida suficiente para alimentar suas famílias.

"Eu entendo", disse Gizmo. "Talvez possamos dividir a 
escada e usá-la juntos para colher nozes. Dessa forma, 
podemos garantir que nossas famílias sejam bem 
alimentadas."

Os olhos do esquilo brilharam e ele tagarelava 
alegremente. Os três partiram juntos para a floresta, 
juntando nozes e usando a escada para subir nas 
árvores. A partir de então, Gizmo, a lagarta e o esquilo 
se tornaram grandes amigos e passavam os dias 
trabalhando e brincando juntos na floresta. E Gizmo 
aprendeu que, às vezes, um pouco de compreensão e 
gentileza pode ajudar bastante.


