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Dear reader, 

The book you are about to read was written by Spanish undergraduate 

students of the World Languages & Cultures department and illustrated by 

undergraduate students of the School of Art and Design, both from Georgia 

State University. This is a version adapted to Portuguese. 

This project has been made with my Intermediate Spanish classes and the 

final product is a result of collaboration by the authors -students who wrote 

the original stories based on personal experiences-, by the illustrators -Art 

students who gave life to the stories with a fresh and unique touch-, and by 

me, who directed and supervised the whole process. 

I hope you will find the stories in Serie Leamos, appealing, interesting, and 

enjoyable. Above all, I hope that these stories will help you love reading and 

reading in Spanish. 

¡Espero que lo disfruten! 

Victoria Rodrigo 
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Bella
Vacas

Fazendeiro

PERSONAGENS



Numa manhã de primavera, nasceu uma 
pequena bezerra. Ela era saudável, bonita e 
forte. Seu nome era Bella.
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Bella era diferente das outras 
vacas. Todas as vacas eram 
marrons ou pretas. Ela era 
branca com manchas pretas.
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Veja as 
manchas 
dela!

Os outros bezerros riam 
dela por causa de suas 
manchas. Bella não estava 
feliz naquele lugar.



Bella tenta cobrir suas manchas com 
lama. Não dá certo e agora ela cheira mal.
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Bella está muito triste. Ela não pode 
remover suas manchas. Ela se sente 
muito só e triste.

5



Um dia, o fazendeiro leva Bella para 
longe da fazenda. Ela acha que é por 
causa de suas manchas. Está triste.
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Quando o 
fazendeiro abre o 
trailer, Bella está 
em um lugar 
estranho.
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¡Eu gosto 
das suas 
manchas!

¡Que manchas 

lindas!
¡Olá B

ela!

Há manchas pretas e brancas em todos os 
lugares. Bella está em uma fazenda com 
vacas como ela! Todas são muito legais. 
Algumas delas elogiam suas manchas. 

Bella sente que finalmente está em casa.           8



Bella está feliz e não está mais sozinha. 
Ela percebe que não é diferente.
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Na vida há sempre alguém como você. 

Fim
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