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O grande elefante estava andando na savana africana,



quando viu algo se mexendo no chão e foi ver o que era.



De repente, ele pisou em um chão mole.



Os pés do elefante grudaram no chão, e ele começou a afundar. 
– Oh, não! Pisei numa areia movediça! – suspirou o elefante. 
– Por favor, alguém me ajude!



Um hipopótamo ouviu o grito e resolveu ajudar o elefante.



Ele puxou, puxou... mas o elefante não desatolou.



Um rinoceronte passava por ali e resolveu ajudar.



O rinoceronte puxou o hipopótamo, que puxou o elefante. 
Puxaram, puxaram, mas não conseguiram desatolar o elefante.



Uma girafa passava por ali e resolveu ajudar.



A girafa puxou o rinoceronte, que puxou o hipopótamo, que puxou o elefante. 
Puxaram, puxaram, mas não desatolaram o elefante.



Um leão passou por ali e resolveu ajudar.



O leão puxou a girafa, que puxou o rinoceronte, que puxou o hipopótamo, que 
puxou o elefante. Puxaram, puxaram, mas não conseguiram desatolar o elefante.



Uma hiena passou por ali, deu uma risada, e resolveu ajudar.



A hiena puxou o leão, que puxou a girafa, que puxou o rinoceronte, que puxou 
o hipopótamo, que puxou o elefante. Puxaram, puxaram, mas não conseguiram 
desatolar o elefante.



Um jovem suricato passou por ali e quis ajudar. Mas pensou: eu sou 
muito pequeno, não vou conseguir ajudar a puxar um elefante.



Além disso, estou procurando a minha mãe. Ele gritou: 
– Mamãe, onde você está? – Mas a mãe dele não respondeu.



Quem respondeu foi o elefante, que já estava quase inteiro afundado na 
areia movediça e estava desesperado. – Por favor, me ajude! – ele gritou. 
Então o jovem suricato resolveu ajudar.



O suricato puxou a hiena, que puxou o leão, que puxou a girafa, que 
puxou o rinoceronte, que puxou o hipopótamo, que puxou o elefante. 
Puxaram, puxaram, mas não conseguiram desatolar o elefante.



O suricato tinha dois irmãos, que também estavam procurando a mãe. 
Eles resolveram ajudar.



O suricato puxou o suricato, que puxou o suricato, que puxou a hiena, que 
puxou o leão, que puxou a girafa, que puxou o rinoceronte, que puxou o 
hipopótamo, que puxou o elefante. Puxaram, puxaram, com toda força...



E finalmente conseguiram desatolar o elefante.



– Eba! – todo mundo gritou. O elefante ficou muito feliz! 
Todos os animais ficaram muito alegres!



Principalmente os jovens suricatos, quando viram alguém 
agarrado ao rabo do elefante. Era a mamãe suricato! 



Ela também tinha afundado na areia movediça 
e só conseguiu se salvar graças ao esforço de todos os animais.



Quando eu era criança, sempre desenhava 
as histórias que criava, pois queria im-
pressionar a minha mãe, que adorava ler 
histórias em quadrinhos.
Quando cresci um pouco, virei desenhista e 
também roteirista de quadrinhos. Sou bem 
inconstante. Ora escrevo, ora desenho. Al-
gumas ilustrações minhas podem ser encon-
tradas em www.eddewagner.blogspot.com
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Eu adoro escrever livros para crianças! Este é o 
meu vigésimo livro. Além de escritor, também 
sou cineasta. Eu já dirigi dois filmes infantis: 
o curta O Mistério do Cachorrinho Perdido e o 
longa Poesia & Melodia, que ganharam prêmios 
e levaram alegria para muitas crianças.
Se você quiser conhecer os outros livros que já 
publiquei e os filmes que já fiz, visite meu site: 
www.flavito.com.br

http://www.eddewagner.blogspot.com 
https://www.flavito.com.br


Obrigado por 
terem me salvado!

Vocês são incríveis! 
Estou super feliz
por estar vivo!

Mesmo se a gente 
se sente pequeno, 

pode fazer a 
diferença!

Sozinhos somos 
fortes, mas quando 
nos unimos, somos 
mais fortes ainda!

Essa história 
me ensinou o 

valor da união. Se apenas um de nós 
tivesse desistido, o elefante 
teria afundado. Mas como 

todos acreditamos e ajudamos, 
nós conseguimos salvar o ele-

fante e a mamãe suricato.



Se você gostou deste livro,
inscreva-se no canal do autor:

www.youtube.com/Flaviocolombini
Siga o perfil dele: 

www.instagram.com/flaviocolombini
Curta a página dele:

www.facebook.com/flavito10
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