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O pesadelo de Alice
Alice estava dormindo com sua irmã. Quando teve um incrível
pesadelo. Foi assim que aconteceu: um ovo se quebrou e saiu um
incrível pássaro, que deixou cair à maçã na cabeça de Alice. Ela
acordou e viu um coelho entrando em um buraco, onde entrou
e foi parar na cozinha de um caranguejo. Ele picou uma cebola
e Alice começou a lacrimejar e depois ela chorou ficou tipo
uma lagoa dentro da cozinha. De repente, surgiu uma lagartixa
com dentadura que roeu uma corda e saiu um aparelho do robô.
Alice pegou o aparelho, e colocou no robô que ligou e saiu um bolo
delicioso, Alice comeu e ficou grande, o sol não viu que ela ficou
gigante e quando a viu, ele bateu nela, que ficou pequena. Ela viu
o palácio de gatinhos fofinhos e eles a atacaram, daí Alice correu
bem rápido quando encontrou a porta. Ela saiu calmamente do
palácio de “gatos atacantes”. Foi aí que Alice acordou de verdade
e encontrou sua irmã a procurando. Ela (Alice) disse que se
contasse à aventura que viveu, não ia acreditar. Então voltaram
para casa e falaram para sua mãe o que aconteceu!!!!
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A branca loira

Certo dia, na floresta, a Branca De Neve desiste de ter o seu
cabelo preto e foi pedir à sua mãe para pintar o seu cabelo loiro,
mas sua mãe não deixou. Como ela era muito desobediente pintou
o cabelo de loiro. Ela não sabia pintar e pintou do jeito dela
Quando ela viu o seu cabelo ficou VERDE chorou muito e não
parava mais. Era snif pra lá e snif pra cá. Então ela teve outra
ideia. Pegou sua mesada e comprou uma peruca preta e curta,
igual seu cabelo. Quando chegou em casa deu tudo certo, mas
sua mãe percebeu que tinha algo errado, então conversou com
Branca. Ela lhe perguntou:
- Me diz o que foi? Minha filha.
- Nada mãe. (disse Branca)
-Tem certeza.
- Tenho sim.
- Filha eu sei que não tá, me conta!
- Eu pintei meu cabelo de loiro, mas não ficou loiro, ficou VERDE.
-Mais seu cabelo ta preto!
- É porque eu tô de peruca.
- Vamos ao salão pintar de loiro!
Elas foram ao salão, pintou de loiro e ficou tudo bem.
Essa foi sua lição: nunca minta você pode se dar muito mal.
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