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O Tinderbox 
Um soldado duro estava andando na rua. Ele estava a 
caminho de casa. No caminho, ele conheceu uma bruxa. 
Ela perguntou a ele algo especial: “Você quer ganhar 
muito dinheiro, menino? Caminhe até aquela árvore oca 
ali e entre. Bem, é claro que o soldado queria ganhar 
muito dinheiro. Na base da árvore, o soldado descobriu 

um longo corredor com três 
portas. Ele abriu a porta e o 
que ele viu? Um baú cheio de 
moedas! Em cima do baú 
havia um cachorro com olhos 
grandes como pratos. Atrás 
da segunda porta, ele 
descobriu novamente um baú 
com dinheiro, novamente com 

um cachorro em cima. Atrás da terceira porta ele 
encontrou um baú com moedas de ouro, esse era 
guardado por um cachorro com olhos grandes como 
torres!


A bruxa, porém, deu-lhe um avental e disse: “Se você 
colocar os cachorros no avental, eles não vão te 
machucar”. “E”, disse a bruxa: “você pode ver se 
consegue encontrar minha caixa de pólvora na árvore?” 
O soldado encheu os bolsos de dinheiro e voltou. “Onde 
está minha caixa de pólvora?”, perguntou a bruxa. “Ah, 



esqueci disso”, disse o soldado. Ele voltou para pegá-lo. 
“O que você vai fazer com esta caixa?”, ele perguntou. 
“Não vou te contar”, respondeu a bruxa. “Você pode 
ficar com todo o dinheiro, mas a caixa de pólvora é 
minha.” O soldado cortou a cabeça dela e pegou a caixa 
de pólvora.

De repente, o soldado estava podre de rico. Ele alugou 
um lindo quarto, vestiu lindas roupas e desfrutou de 
deliciosas refeições com seus amigos. Mas um dia o 
dinheiro acabou. Ele teve que 
se mudar para uma pequena 
sala em uma área ruim. E todos 
os seus amigos o abandonaram. 
Mas ele descobriu algo. Com a 
caixa de pólvora ele poderia 
buscar os cachorros. Ele 
rapidamente teve dinheiro 
suficiente novamente e voltou 
para o quarto luxuoso.

Na cidade vivia um rei com uma linda filha. Esta linda 
princesa foi trancada por seu pai no castelo. Ninguém 
tinha permissão para ir até ela. Porque uma vez foi 
previsto que ela se casaria com um simples soldado.

O soldado estava morrendo de vontade de conhecê-la. 
Ele perguntou ao cachorro se ele poderia cuidar disso 
para ele. E o cachorro assentiu. O cachorro trouxe a 
linda princesa adormecida para o soldado no meio da 
noite. Ela era tão linda! Ele a beijou.


Na manhã seguinte, a princesa contou aos pais que havia 
sonhado com um cachorro e um soldado.




Quando escureceu, o cachorro a pegou de novo. Desta 
vez ele foi seguido. Uma senhora da corte do palácio 
desenhou uma cruz na porta do soldado. Dessa forma, 
eles poderiam encontrar sua casa. No caminho de volta, 
o cachorro notou a cruz e 
desenhou uma em cada porta 
da cidade.

Na noite seguinte, a princesa 
estava com uma sacola com 
grãos nas costas. A rainha o 
havia amarrado ali. Havia um 
buraco no saco, então um 
rastro de grãos daria um rastro. Rapidamente a casa do 
soldado foi encontrada. Eles o jogaram na prisão e 
planejavam enforcá-lo no dia seguinte.


“Ei”, disse o soldado a um menino: “você pode pegar 
minha caixa de pólvora? Vou recompensá-lo com muito 
dinheiro!” Com a caixa de pólvora chamou os três 
cachorros. Eles vieram correndo até ele imediatamente, 
agarraram os juízes, o rei e a rainha e os jogaram no ar. 
Eles caíram em pedaços. Os soldados ficaram com medo 
e perguntaram: “Você quer ser o novo rei e quer se 
casar com a princesa?” Claro que o soldado queria isso. 
Na festa os cachorros também estavam na mesa. E eles 
tinham olhos grandes.



