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Para o David: obrigada por todas as suas ideias, viu? M.V.  : )
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Aaa
argh!

O Lobo sentou-se à mesa 

da cozinha com uma dor 

de dar dó.

O último dente  

que ele tinha doía...  

e doía demais.

Creme para
gengiva



O Lobo queria muito poder comer 

uma coisa qualquer, qualquer outra 

coisa que não fosse sopa!

Ah, ele daria tudo para comer um 

bom naco de uma ovelha bem 

suculenta e fofa.

sopa sopa

sopa



Acontece que uma dentadura custa muito caro. Por isso,  

o Lobo inventou um plano mais que esplêndido para  

ganhar muito dinheiro. Ele faria as ovelhas  

tricotarem blusas de frio com a lã delas  

mesmas. Depois, ele venderia  

as blusas e ganharia rios  

de dinheiro. Era um  

plano megaperfeito! 

— Sou o lobo mais 

esperto que conheço! —  

disse ele enquanto 

admirava o seu plano. 
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No dia seguinte, o Lobo 

colocou a primeira fase do 

seu plano em ação: visitar 

as ovelhas. 

— Vocês tricotam e eu vendo as blusas na minha loja. Logo, logo, vamos 

todos ficar muito ricos! — propôs ele fazendo cara de lobo bom. 



 Esportes 

— Mas nós não sabemos 

tricotar — retrucou a menor 

das ovelhas negras. 

 — E jamais iríamos trabalhar para você — completou a 

ovelha pintada e mais corajosa de todas. 




