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Era uma vez, um camponês chamado Jugenflaz. Um belo dia, após terminar 

seus trabalhos no campo, sentou-se num tronco de árvore para descansar e 

tocar sua flauta. A flauta de Jugenflaz era mágica e atraía os animais da 

floresta. Esses, quando se aproximavam, faziam companhia ao jovem 

camponês. De repente, aproxima-se deles uma pobre raposa com a cauda em 

chamas. Assustados, Jugenflaz e os outros animais resolvem conferir o que 

estava acontecendo e vão até à floresta para descobrir. Chegando lá, 

encontram um pequeno duende que lhes explica que os Trolls de Lava, que 

vivem no coração da floresta, estavam enfurecidos porque alguém tinha 

roubado a coroa do rei. 

Aí um cavaleiro chamado Francisco, que era muito habilidoso, corajoso e 

amigo dos animais estava numa festa com as criaturas da floresta na aldeia 

das fadas, ele dançou com seus companheiros de aventura, e depois que a 

festa acabou, ele subiu uma montanha para aproveitar a vista de lá de cima. Aí 

ele viu que alguma coisa estava acontecendo perto do lugar onde o jovem 

camponês estava. Francisco, como era um cavaleiro muito corajoso e sempre 

disposto a cuidar do reino, foi averiguar o que estava acontecendo. Então, se 

meteu floresta a dentro e viu muita fumaça; percebeu que a Floresta Encantada 

estava em chamas. Ele achou isso muito estranho porque a Floresta 

Encantada tinha esse nome justamente porque um poderoso encantamento 

lançado por uma grande fada a protegia. O cavaleiro estava caminhando pela 

floresta e sentiu um cheiro estranho. Ele viu uma fumaça saindo de um lugar da 

floresta, foi até lá e encontrou o camponês. Aí perguntou para ele o que estava 

acontecendo. Como os dois não se conheciam o camponês perguntou: 

- Quem é você? 

- Eu sou o cavaleiro Francisco. E você? Quem é? – perguntou o cavaleiro. 

Aí o camponês respondeu: 

- Eu sou o camponês Jugenflaz. Quais são as suas habilidades? – perguntou. 



- Eu sou corajoso, habilidoso e amigo dos animais! 

Daí o cavaleiro perguntou para o camponês: 

- E quais são as suas habilidades? 

- Eu sou cozinheiro e toco uma flauta mágica que atrai os animais. 

Aí o cavaleiro perguntou ao camponês: 

- O que é que está acontecendo neste lugar? 

- Não sei! O jeito é a gente ir lá para descobrir... – responde o camponês. 

Então eles continuaram entrando na floresta em busca de pistas. Encontram 

um cervo e perguntam: 

- O que é que está acontecendo na floresta? 

- Os Trolls de Lava estão destruindo a floresta porque alguém roubou alguma 

coisa que era deles – respondeu o cervo. 

- E o que foi que roubaram? 

- Não sei dizer, vocês terão que perguntar aos trolls. 

- Bom, então vamos lá, respondeu Francisco. 

Os dois heróis pediram aos animais que não seguissem com eles, pois estava 

ficando muito perigoso, e seguiram entrando mais na floresta indo para o lugar 

onde a fumaça e o fogo eram mais intensos. Finalmente encontraram um troll 

de lava queimando tudo e perguntaram: 

- Ei, amigo, porque você está fazendo isso? 

O troll respondeu: 

- Meu povo está furioso com a grande bruxa do leste porque ela roubou uma 

coisa muito preciosa para nós. 

- O que foi que ela roubou?! – perguntou Jugenflaz. 

- ELA ROUBOU A COROA DO NOSSO REI! – gritou furioso o troll de lava. 

- Calma, amiguinho! Não precisa ficar tão irritado! – comentou Francisco. 

- O problema é que a coroa tem uma pedra preciosa que é a fonte de vida do 

nosso rei. Sem ela, ele morrerá e, com ele, todos os trolls de lava! A bruxa quer 



o poder da pedra para ela, pois com a pedra ela poderá dar vida a qualquer 

coisa que quiser! Assim poderá dominar todo o planeta. 

Daí o camponês perguntou ao troll de lava onde a bruxa mora. O troll de lava 

respondeu: 

- A bruxa mora em um castelo assombrado perto do nosso reino, mas espere! 

Para vocês seguirem a sua jornada eu lhes darei duas espadas de fogo. Uma 

para o camponês e a outra para o cavaleiro. 

Aí o cavaleiro falou para o camponês: 

- Vamos nessa jovem camponês? 

- Vamos lá! – respondeu ele. 

Com as espadas de fogo nas mãos, os heróis seguiram na direção apontada 

pelo troll. De repente se viram nos pés da montanha Popocatepetl, a mais alta 

de todo o reino. Confusos por não saber se estavam no caminho certo, 

Jugenflaz resolve tocar sua flauta e perguntar aos animais onde a bruxa 

morava. Um guaxinim invocado respondeu que ela morava no alto da 

Popocatepetl. Aí Jugenflaz perguntou para o guaxinim qual seria o melhor 

caminho para chegar até lá e ele respondeu que a única forma seria escalando 

a montanha. Mas Francisco disse: 

- Popocatepetl é a montanha mais alta de todo o reino, para chegarmos até o 

topo, levaríamos dias! Até lá a floresta vai se acabar toda. 

Então, Jugenflaz puxou sua flauta mágica novamente e a tocou. Curiosamente, 

nada aconteceu...Francisco ficou muito decepcionado, mas o jovem camponês 

se resumiu a pedir calma... 

Depois de alguns minutos, todos começaram a ouvir um som como de asas 

batendo. Ao olhar para cima, Francisco se assustou ao ver um grande grifo 

voando sobre suas cabeças. Depois que ele pousou, os dois amigos subiram 

em suas costas e ele os levou com segurança até o topo da montanha. 

Quando os dois amigos chegaram no castelo da bruxa, eles viram que haviam 

muitas armadilhas antes da entrada do castelo. Então, eles passaram com 

cuidado pelas armadilhas e, finalmente, conseguiram entrar. Quando eles 



entraram, viram que a bruxa estava tentando fazer uma poção com o poder da 

coroa. Daí o cavaleiro disse: 

- Nos devolva a coroa do rei Troll de lava agora!  

Aí a bruxa disse: 

- Quero só ver vocês tentarem! 

E a bruxa fugiu. O camponês e o cavaleiro correram atrás da bruxa. O 

camponês chamou o grifo e eles foram voando atrás da bruxa. Os dois amigos 

lutaram contra a bruxa com suas espadas de fogo e conseguiram derrotar a 

bruxa! Aí camponês falou para a bruxa: 

- Desculpa, bruxa! Mas as suas tentativas foram em vão! 

Daí os dois amigos voltaram para a Floresta Encantada e buscaram o rei dos 

trolls de lava e devolveram a coroa. Então, o camponês e o cavaleiro reuniram 

as criaturas da floresta para uma grande festa na aldeia das fadas. 

 

 

 

 


