Seu pesadelo pode ser real !

Nomes: Leticia,Julia,Gabriella

Esquisito sonho de Alice
Alice estava em casa as 00h00 ouvindo música e fazendo lição de
matemática, logo depois, caiu no sono e no sonho dela aconteceu
loucuras envolvendo todo mundo da escola e da família. No
começo do sonho, Alice estava sentada na praça em frente à
escola esperando seus amigos, e viu um gato com uma guitarra;
ela achou muito estranho e foi atrás do tal gato. O gato a levou
até uma casa de cantores de rock e ela entrou atrás do gato e viu
os cantores da banda Kiss e ficou muito feliz olhando-os de
longe. Então foi se aproximando e falou com eles, ela perguntou
se eles tinham visto um gato com uma guitarra e eles achavam
uma loucura e dizendo que ela estava louca. Logo depois, ela viu o
gato novamente e correu atrás dele e o cantor não estava
entendendo nada.
O gato a levou até o HOPI HARI e naquele dia tinha a hora do
horror. Ela, com muito medo, tentou achar uma saída e perdida
encontrou seus amigos que explicaram que ela estava na HORA
DO HORROR; ela deu risada e ficou feliz em ver seus amigos.
Alice contou-lhes sobre o gato que estava com uma guitarra e
eles deram risada e acharam loucura, até que veio um monstro
com uma mão cheia de sangue e encostou-se nela, que pensou que
era um de seus amigos, mas depois olhou para trás e se assustou
e saiu correndo deixando seu amigo para trás.

Entrou no

banheiro, e lá estava à loira do banheiro de costas e ela pensando
que era uma pessoa normal foi pedir informação e quando a loira
do banheiro virou, ela gritou e saiu correndo de lá. Depois o gato
apareceu de novo e, ela curiosa, foi atrás dele novamente e o
gato dessa vez levou-a até um cemitério e enquanto andava pelo
cemitério, percebeu que todos tinham o mesmo sobrenome da

família dela e ficou muito assustada e chorando. Logo depois, saiu
os seus familiares vieram atrás dela pedindo ajuda e ela com
medo saiu correndo do cemitério. Tentando voltar para casa,
encontrou uma amiga sua perdida e foi atrás dela, a menina
corria muito rápido e Alice não conseguia acompanhá-la.
Logo atrás dela, veio um homem muito estranho com uma faca e
ela ficou assustada e correu bem rápido, mas o homem corria
muito rápido também e com isso o homem lançou a faca e ...
- Alice, Alice, Alice acorda filha.
Oi mãe, nossa mãe que sonho horrível ainda bem que acordei.
E Alice contou o sonho todinho para sua mãe que deu muita risada
e abraçou-a. Chegando à escola ela contou o sonho para seus
amigos e eles gostaram, mas falaram que ela era muito louca.
Depois que acabou a aula, sentada no banco da praça, aparece um
gato andando e ela achou muito estranho...

O três diabinhos e o diabão
Obs: os diabinhos era do bem...
Era uma vez uma diaba que deu luz a dois diabinhos e uma
diabinha, a mãe deles morreu, e eles ficaram sozinhos. Eles
cresceram e pensaram: - vamos fazer um inferno para cada um?
Combinaram com o melhor dos melhores, o titio Deus, e o Senhor
Deus os autorizou a fazerem os inferninhos. Mas eles pensaram:
- como vamos fazer? A diabinha, a mais esperta falou: - eu vou
fazer de cimento, o segundo diabinho pensou: - vou fazer de
areia, e o outro burrão falou: - vou fazer de fogo. Dias depois
eles estavam na metade da construção, e um homem estranho, do
submundo, ARES apareceu. Os diabinhos ficaram assustados, mas
continuaram a construção. Depois de um mês eles terminaram a
construção. Ares, de intrometido, ficou contra o titio Deus!!
Ele falou: - eu quero comer todos vocês! (não leva na malícia).
Os diabinhos ficaram tão assustados, que deixaram tudo lá.
Depois de uns dias eles voltaram e entraram na sua casa para se
esconder. Dias depois, o Diabão voltou e falou: - eu vou soltar
fogo pela minha boca e acabar com todos esses infernos! Aí, ele
soltou fogo no primeiro inferno de areia queimou tudo e destruiu;
depois ele foi soltar fogo no de cimento, e botou fogo em tudo.
Os dois diabinhos que já estavam com o inferno destruído foram
para o inferno de fogo junto com o irmão deles e o diabão foi
tentar botar fogo no inferno de fogo, mas não conseguiu porque o
inferno já era de fogo.
HAHAHAHAHAHAHAHA...
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