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Em uma época de verão, uma 
tarde bastante calorosa, havia uma 
floresta cheia de animais selvagens e 
famintos. Cada um procurando sua 
caça.
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O leão, o rei dos animais com sua 
encantadora juba disse:

— Estou com muita fome, quanto 
mais calor faz minha fome aumenta 
mais!
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A cobra sucuri, a mais perigosa 
dos animais com fome disse:

— Faz três meses que eu comi 
uma zebra, dormi durante esse tempo 
e acordei faminta. Sou uma cobra 
sucuri e com fome não consigo dormir!
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A leoa, a rainha da floresta e 
a mais bonita dos animais, já não 
suportando mais a fome, disse:

— Eu não estou mais aguentando  
tanta fome! Quanto mais calor faz, 
me dá vontade de comer animais!
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