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Vou contar uma história que vai fazer você ficar com bas

tante sono, [nome da criança]. Pode ser que ele chegue logo 

no começo, ou no meio, ou mais para o fim. Mas que vai che

gar, vai. Se você fechar os olhinhos, ouvirá melhor o que vou 

contar. [bocejar]

Era uma vez um coelhinho chamado Roger que queria 

muito dormir, mas não conseguia. 

Roger tinha exatamente a sua idade, [nome da crian  ça], 

[idade da criança]. Ele gostava de fazer as mes  mas coisas que 

você: pular, jogar, se divertir... Se pudesse, passava a noite in

teira brincando, em vez de dormir tranquilo.

Todos os irmãozinhos dele dormiam logo que mamãe 

coelha os colocava na cama. Mas o Roger não. Fi  ca va deitado, 

pensando em todas as coisas que que ria fazer, em vez de  

dormir já. Poderia muito bem estar lá fora, no quintal de casa 

ou no térreo do prédio, brincando na grama, correndo, cor

rendo, até ter que parar de tão cansado.


