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Một buổi sáng đẹp trời, Suzy và Max đứng ở trước 
nhà bày bán những chiếc bánh quy xinh xinh  
do hai bạn tự làm để kiếm thêm tiền.

Nhưng chờ mãi mà chẳng có người nào 
dừng lại mua bánh cả. Ai cũng đi thẳng qua! 
Sao thế nhỉ?
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“Có thể do những chiếc bánh quy trông hơi đơn giản…”, 
Suzy băn khoăn. “Có lẽ chúng mình cần trang trí cho 
bánh hấp dẫn hơn!”.

“Đúng rồi! Chúng mình có thể nặn bánh thành ngôi sao, 
tên lửa.”, Max đã kịp đưa ra ý tưởng rất nhanh.
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Hai bạn trở lại căn bếp và tìm thấy cả màu gel 
trang trí lẫn cọ trang trí bánh ngọt loại đặc biệt. 
Phải vẽ và trang trí bánh thật bắt mắt mới được!

Ồ!
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Đúng lúc đó thì thầy Doodle dạy môn 
Nghệ thuật đi qua.
Max gọi lớn: “Thầy ơi, thầy có muốn mua bánh quy 
không ạ?”.

“Được, các em bán cho thầy một ít nào!”, thầy Doodle hồ hởi đề nghị.
Lúc đưa bánh lên thử, thầy nức nở khen: “Ồ, ngon quá, ngon quá!”.

Những chiếc bánh giờ trông thật rực rỡ và ngon lành, 
nhưng vẫn chẳng có ai dừng lại mua cả.
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Quan sát một lúc, thầy Doodle góp ý: “Thực sự 
là thầy không nhận ra các em đang bán bánh 
quy đâu. Nếu muốn bán được hàng, các em cần 
thu hút sự chú ý của mọi người nhiều hơn nữa!”.

“Vậy chúng em nên làm thế nào ạ?”, Suzy và Max 
nóng lòng hỏi.

“Hừmmm!”, thầy Doodle ngẫm ngợi. “Sao các em không đi 
khảo sát vài cửa hàng nhỉ? Chắc chắn các em sẽ học được 
rất nhiều ý tưởng hay. Để thầy trông hộ quầy bánh cho!”.
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“Ồ, có cả tiệm bánh này Max!”, Suzy bảo. “Tất cả các loại bánh đều 
được xếp lên khay đặt trên giá đựng, trông đẹp và hấp dẫn thật!”.

Bánh ngọt Rau     củ quả
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“Ừm! Cửa hàng rau củ quả cũng rực rỡ chưa kìa!”, Max nhận xét. 
“Nhưng cửa hàng giày trông không được... vui mắt lắm nhỉ!”.

“Đúng thế! Giờ chúng mình hãy quay về trang trí cho quầy bánh 
thật tươi sáng, rực rỡ sắc màu xem sao. Tuyệt chiêu này sẽ hút khách 
lắm đấy!”, Suzy hào hứng.

Giày dépRau     củ quả


