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O Príncipe e o Mendigo
Mark Twain

Neste mês de março, eu li o livro O Príncipe e o Mendigo do escritor americano Samuel Langhorne 
Clemes, conhecido pelo pseudônimo de Mark Twain. O livro conta a história de dois meninos: o 
príncipe de Gales e um mendigo chamado Tom Canty, que trocaram de vida por brincadeira. 

O Mendigo vive coisas boas depois da troca; Tom acabou se acostumando que até melhorou 
algumas coisas do palácio, e por tudo aquilo ser bom ele queria esquecer a sua miséria. Eduardo 
Tudor, o príncipe ao contrário, passou só por coisas ruins, como: apanhou, foi para a prisão com 
Hendon, que foi um homem que ajudou muito o menino porque teve pena e até levou surra no lugar 
do príncipe. O garoto teve em vez de liberdade só angustia.

A parte que eu gostei do livro foi quando os dois meninos trocam de posição de vida, e foi melhor 
ainda no momento da coroação do príncipe, quando os dois aparecem e cada um volta à sua posição 
e toda a Inglaterra descobre que os dois não estavam loucos, mas só trocaram de lugar.

O autor faz muitas críticas, ele quer nos mostrar como as pessoas ficam pensando em coisas boas e 
belas enquanto algumas não têm nenhuma chance de ter aquilo ou viver aquilo, mas se viverem, o 
seu sonho talvez não será tão bom quanto a pessoa imagina.

Foi bom eu ter lido esse livro para desenvolver a minha capacidade mental. 
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