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Num belo dia de verão havia uma biblioteca 

misteriosa, muito visitada por pais, mães e 

crianças que vinham ler livros. 



Era sempre a mesma coisa, livros de 

dinossauros, de princesas, fadas e lendas que 

eram os mais lidos. 

Havia uma menina que se chamava Débora, ela 

tinha uma paixão por leitura e visitava todos os 

dias aquela biblioteca. 

Ela queria comprar livros numa livraria, olhava 

a vitrine encantada, mas não podia comprar. 

A menina mesmo não comprando livros que ela 

gostava ainda assim era a que mais lia naquela 

biblioteca. 



Débora queria cada vez mais conhecer livros 

novos, então foi procurar uma estante nova de 

livros na biblioteca.

Logo ela 

encontrou um 

que chamou 

atenção, era 

um livro muito 

especial, que 

falava sobre as 

curiosidades 

da natureza. 
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Débora encantada pegou-o e perguntou para a 

bibliotecária:

- Mas que lindo livro!

Então abriu o 

livro e se 

encantou com 

a simplicidade 

e beleza e 

daquele livro, 

com cores e 

flores.
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A moça respondeu:

- Existe uma coleção deste livro na mesma 

estante.

Débora admirada leu aquele livro, e todos da 

coleção. 

No final da leitura chegou à conclusão que 

todos os livros eram muito interessantes, e 

que a biblioteca era mágica!



Ela pensou, que se trabalhasse na biblioteca 

quando crescesse poderia ganhar seu salário e 

comprar muitos livros que ela sempre quis. 

Então, ela falou para a bibliotecária:

- Com licença senhora, mas eu queria 

perguntar uma coisa muito importante.

A bibliotecária curiosa, falou:

- Claro, pergunte o que você 

quer saber?
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Débora, ansiosa falou:

- Eu quero perguntar se quando crescer eu 

poderia trabalhar aqui?

A bibliotecária com um sorriso no rosto muito 

calmamente respondeu:

- Mas é claro que sim minha querida, vai ser 

um prazer trabalhar com você, a nossa maior 

leitora!



Debora cresceu e realizou o seu sonho em 

trabalhar na Biblioteca Mágica. E ela viveu 

anos e anos feliz lendo e trabalhando 

naquela biblioteca.

Fim
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Mensagem do texto: sempre leia ótimos livros, 

porque assim, com certeza você chegará muito 

longe em seus sonhos.

Ilustração Pixabay



Créditos da Postagem:

SILVA, Isahdora Lara. A Biblioteca Mágica. In. SITE DIMENSÃO DA 

NATUREZA, Menu KIDS, Bloguinho Categoria Estórias Divertidas, 

abril 2020. Disponível em 

https://www.dimensaodanatureza.com/bloguinho-kids

Slides Imagens: Wix, Freepik e Pixabay.

Sobre a Autora:

Isahdora 
Estudante | Desenhista de Mandalas

Escritora do Bloguinho Kids

Equipe do Site Dimensão da Natureza

#PorUmMundoLuminoso

https://www.dimensaodanatureza.com/bloguinho-kids

