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Li e gostei do livro

As Joias

Escondidas da Princesa Poppy, da autoria de
Janey Louise Jones. A narrativa tem, como
personagem principal, Mel, que está em
delírio com a chegada da mãe e do pai,
vindos para passarem um mês inteiro na
Colina do “Pote de Mel”. Os primeiros dias
de

férias

decorreram

num

ambiente

encantador, com passeios de bicicleta e
lanches deliciosos na casa de chá «As
Abelhas».
Certa noite, quando Mel já estava
deitada na sua cama, ouviu uma conversa
entre o pai e a mãe, em que o seu pai se
queixava que já estava farto da vida do
campo, que tinha saudades da agitação de
Los Angeles e de estar sempre ocupado. Mel,
ao ouvir aquilo, tapou os ouvidos com a
almofada, amargurada com a ideia da
partida dos pais. Na manhã seguinte, Poppy e Mel levaram os pais desta a visitar o Palácio «Espiga de
Milho», onde ouviram falar de uma lenda relacionada com uma princesa que vivera aprisionada durante
muitos séculos e do mistério das joias escondidas. Nessa visita, eles tentaram saber tudo sobre essa
princesa e o mistério que a envolvia, através dos guias e dos livros mais antigos que havia no castelo.
Com a ajuda de um guia que já conhecia o Palácio de uma ponta à outra, procuraram desvendar o
mistério.
Debaixo de subterrâneos, encontraram muitas celas, armaduras de cavaleiros e uma igreja. Diziase que era a igreja onde a princesa rezava para que o seu amado voltasse da guerra. Todos eles olhavam
para os cantos e recantos da igreja, para verificarem se viam alguma coisa importante, até que a Poppy

descobriu uma gaveta debaixo do banco onde a princesa se sentava. Ansiosa, abriu-a e, lá dentro,
encontrava-se um papel que dizia...
Será que encontraram as joias? O pai de Mel teria mudado de ideias relativamente à vida no
campo?
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