Alice no país
tropical

Autor:João A e Daniel H Série:6ºA
Data:26/10/11

Alice no país tropical
Era uma vez uma menina que estava sozinha em casa.
E foi dormir às 24h00min, depois disso ela começou a
sonhar.
Ela estava em um local que estava cheio de flores,
de repente, apareceu um lagarto gigante carnívoro.
Alice com medo, saiu correndo e deu de cara com uma
chinchila falante.
Essa chinchila a convidou a entrar em sua casa para
fugir do monstro. Lá estava uma família de coelhos,
que fugiam do mostro que a atormentavam.
A
chinchila chamava-se Mint e seu marido era o Owen.
Ai ela tomou o café com eles e ficou conversando até
que ela foi embora. Ela entra numa floresta e encontra
uma árvore falante a qual tinha dois baús. Um deles
tinha uma bomba e o outro tinha uma missão para ela
vencer o monstro. Ela abre abre o baú da missão e de
repente uma fumaça sai e aparece um papel onde ela
tem que responder uma adivinhação para ganhar uma
poção magica e a pergunta é:
- O que é mais belo nesse lugar?
Ela responde: - Como vou adivinhar se isso é um lugar
enorme? Mas em letras minúsculas tem uma dica: a
natureza tem o mais belo tronco .
Ela responde que é o pau Brasil e ela ganha a poção
de uma água do rio Amazonas, Ela com sede bebe e
vira gigante. Ela avista um castelo e vai até a mas lá,
mas não consegue entrar. Então ela ficou nervosa e
avista dois homens loucos, e lhes diz:
- Me ajudem a entrar no castelo.
E eles falam:
- Olhe menina, você nos da uma bebida e nós damos a
você uma poção para você encolher.
Ela lhe dá a bebida e eles deram a poção, então e ela
entrou no castelo e viu uma formiga gigante como

rainha.
Ela deu uma barra de chocolate que ela tinha e a
formiga a deu um milhão para ela comer. Depois de
dois dias comendo o milho gigante dela e água do rio
São Francisco ela começou a chorar com saudades de
sua família e de tanto chorar ela dormiu.
E do nada ela acorda ao lado da irmã dela que estava
dormindo e ela fica feliz pois só era um sonho.
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Chapeuzinho azul
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Chapeuzinho azul era uma menina que tinha medo de
fazer amizades. Ela passava seu tempo vendo a água
parada. Ficava 1 hora no banho e a conta de água de
sua mãe vinha muito alta. Sua mãe brigava com ela
dizendo: - você vai acabar com a água do mundo!
Menina para quê 1 hora de banho?
E ela falava: - Mamãe eu gosto de ficar na água.
Um dia, o chuveiro não abriu não havia água da
torneira, mas só tinha água em galões. Para tomar
banho era 50 reais o minuto e todos tomavam banho
uma vez por semana, pois a água era muito cara, ou
seja, um litro era 100 reais. Todos só compravam um
galão por semana e quando ela estava morrendo de
sede ela acorda e fala:
- Ufa só foi um sonho!
Depois desse dia, ela diminui o seu banho para 5
minutos, mas continuava não tendo muitos amigos.
Só tinha seus pais como amigos. Um dia, a sua mãe a
levou a uma festa e ela só ficou parada. No fim da festa,
uma menina a chamou para brincar e sua mãe disse
que ela devia ir pois, pois parecia ser legal. Ela foi e
ficaram conversando até o fim da festa e ela gostou
muito de fazer amizades.
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