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Emma chef 
Era uma vez uma menina chama-
da Emma que tinha bochechas 
muito grandes. 

Ela passou muito tempo perguntando-se 
como duas bochechas ficam tão grandes 
assim. 

Ela sabia que havia animais que, quando 
comiam sementes de girassol ou bolotas, 
como o hamster ou o esquilo, tinham o rosto 
tão inchado que parecia que iria explodir a 
qualquer momento. 

Todos adoravam os seus lineamentos rechonchudos: a avó e a tia diziam-
lhe sempre, que tinha um rosto feito para amimar graças às suas bochechas 
grandes. Um dia, o seu pai acompanhou-a até o trabalho da sua mamã, para 
fazer-lhe uma surpresa. 

Ela era uma pasteleira muito hábil, que durante a noite costumava sonhar com 
tantos bolos diferentes de sabores e cores, de formas e tamanhos. Sonhava 
em voar no céu entre as nuvens de natas batidas, as estrelas de biscoitos da 
avó, a lua de Fiordilatte e o sol de pão de ló. 

Naquele dia, a sua mamã criou um lindo bolo de aniversário. Ao olhar para 
a pequena Emma,   curiosa e principalmente faminta, disse-lhe: “É assim 
que as bochechas ficam grandes, Emma... Ao comer doces e biscoitos com 
frequência!”. E naquele momento, aquela pequena menina loira de bochechas 
grandes decidiu que quando crescesse queria ser pasteleira, assim como a 
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sua mamã, e fazer todos felizes, adultos e crianças. À noite empenhava-se em 
sonhar com as cascatas de Creme de Avelã com Cacau, os fios de erva sabor 
Pistache, flores de Stracciatella branca e rosa. 

Para o carnaval ela sempre queria se vestir de chef, com o casaco sujo, a concha 
e a colher (roubados da mamã) e quando a sua mamã cozinhava os bolos 
em casa, ela imediatamente corria para ajudá-la com todos os ingredientes. 
"Mamã, mamã, posso fazer?", "Mamã, por favor!". O seu objetivo era dar a todas 
as crianças do mundo a sorte de ter bochechas grandes e bonitas como as 
suas. 

Continua a ler 
todas as histórias de Emma!
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