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Com uma ajudinha dos teus amigos o que parece impossível torna-se possível e divertido!As
aventuras da Vivi e Floki ajudam as crianças a ultrapassar os obstáculos através da amizade.
A primavera chegou e a Vivi quer ajudar a Avó a plantar uma horta para poder comer sopa de
feijões, o seu prato favorito. Tudo corre bem até o tempo lhe estragar os planos. Será que o
Floki a consegue ajudar a salvar a colheita? Ou terão que começar de novo? Descobre como
os dois amigos ultrapassam o contratempo nesta aventura de amizade e perseverança.

About the AuthorDerrick Story is the digital media evangelist for O'Reilly Media. His experience
includes more than 20 years as a photojournalist, managing editor for O'Reilly Network, and a
speaker for IDG, PMA, and Santa Fe Workshops. He is the author of Digital Photography
Hacks, Digital Photography Pocket Guide, 3rd Ed., and his latest, The Digital Photography
Companion.--This text refers to the paperback edition.
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“Acho que hoje é um bom dia para semearmos algumas sementes, não achas Vivi,”
perguntou a avó da Vivi.Vivi olhou para cima e escondeu os olhos do sol forte por entre os
dedos. “Mas eu não sei como se faz,” disse.“Não te preocupes. Eu ensino-te e quando deres
por ela vais conseguir fazer tudo sozinha,” disse a avó.Vivi, feliz da vida, caminhou com a avó,
cantarolando uma canção e carregando um pequeno regador com uma pá dentro.

A avó escolheu um pedaço de terreno e mostrou à Vivi como cavar uma simples vala que
poderia ser usada para semear as sementes. “É bastante simples, não é,” perguntou a
avó. “Estou a ver. Vou tentar,” disse a Vivi agarrando na pá com vontade. A terra cheirava bem
e parecia viva com minhocas que se contorciam tentando escavar uma fuga assim que a Vivi
as apanhava.

“E isto para que é,” perguntou a Vivi apontando para um pequeno saco de papel
castanho.“Isto são feijões. Se crescerem bem depois podes comê-los verdes ainda antes do
verão. Ou podemos esperar e fazer sopa e grandes estufados de feijão com eles,” disse a avó.
Vivi sentiu água na boca ao pensar numa boa tigela fumegante de sopa de feijão.“Mal posso
esperar,” respondeu Vivi, visivelmente animada.

Vivi foi colocando os feijões cuidadosamente, espaçando-os com a supervisão da avó, até ter
feito algumas valas. De seguida pegou na pá e cobriu-os de terra, tendo o cuidado de não os
enterrar muito fundo. Finalmente Vivi encheu o regador com água fria de uma mangueira de
jardim e caminhou ao longo das filas regando os feijões e os outros vegetais que tinham sido
semeados pela avó. Vivi sorriu de prazer ao ver as pequenas gotas que choviam levemente
sobre a terra.
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The book by Derrick Story has a rating of  5 out of 4.3. 21 people have provided feedback.
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