


Esta é a história de uma menina chamada Sofia, 
que estava a lanchar com a mãe na cozinha.
De repente, ouviram tocar a campainha.
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— Quem será? — disse 
a mãe da Sofia. 

— O leiteiro já veio de manhã, 
por isso não pode ser ele. 

— Também não pode ser o rapaz da mercearia, 
porque hoje não é o dia de entregar as compras.

— E não pode ser o pai, porque 
ele tem a chave de casa. 

— O melhor é abrirmos a porta e logo vemos quem é. 
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Então o tigre sentou-se à mesa da cozinha. 

A Sofia abriu a porta 
e apareceu um tigre 
grande e felpudo, 
de pelo às riscas, 
que falou assim:

— Peço desculpa, 
mas estou cheio de 
fome. Seria possível 
lanchar com vocês?

— Claro que sim,
pode entrar — disse 
a mãe da Sofia.
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