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um menino chamado João, que vivia com sua mãe num casebre 

bem longe da cidade.

Eles eram pobres, muito pobres, pobres de dar dó. 

Só o que tinham era uma vaca, e viviam de vender seu leite. 

Mas, um dia, quando João foi ordenhá-la, não saiu nem uma gota. 

Então a mãe de João disse:

— Meu filho, nosso dinheiro acabou e nossa vaquinha secou. 

Vá até o mercado e veja se alguém quer comprá-la.

João pegou o animal pelo cabresto e foi até a cidade. Porém, 

antes que chegasse lá, um homem de cavanhaque lhe perguntou:

— Ei, garoto, não quer trocar essa vaca por um grão de feijão?

— Rá, rá, essa é boa. O senhor pensa que eu sou bobo?

— Mas é um feijão mágico.

— Mágico? 

— Não vou contar o que ele faz, senão estraga a surpresa. 

Mas é só você plantá-lo numa noite de lua cheia e no dia seguinte 

vai ver o que acontece.

João achou que era muito melhor ter um 

  feijão mágico do que dinheiro, e assim 

  trocou sua vaca com o homem

           de cavanhaque.

41227 - João e os 10 pés de feijão.indd   5 11/16/16   6:02 PM



6

O menino voltou para casa todo feliz, achando que tinha feito 

um ótimo negócio.

Porém, quando sua mãe viu o feijão, ficou muito triste. 

— Você trocou nossa vaquinha por isso? Agora vamos morrer 

de fome...

— Não! Este feijão é mágico!

— Não existe mágica no feijão. Você foi enganado, João. 

Desapontada, ela atirou o grão pela janela.

Mas, por uma grande coincidência, naquela noite houve uma 

bela lua cheia.

 

Agora, para nossa história continuar, você vai ter que escolher 

que tipo de feijão a mãe de João atirou pela janela. 
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Feijão-roxinho?  Vá para a página 8. 

     Feijão-vermelho?  Vá para a página 10.  

    Feijão-branco?  Vá para a página 16.

 Feijão-preto?  Vá para a página 20.

Feijão-azuki?  Vá para a página 26.

 Feijão-fradinho?  Vá para a página 28.

   Feijão-rosinha?  Vá para a página 30.

Feijão-bolinha?  Vá para a página 36.

   Feijão-marrom?  Vá para a página 40.

 Feijão-rajado?  Vá para a página 44.
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