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Alice no país das bruxas
Em uma noite de lua cheia, Alice não estava conseguindo
dormir.
De repente, caiu em um sono profundo, e teve um
horripilante pesadelo. Em seu pesadelo ele estava em uma
floresta horrível, onde ela caiu em um buraco negro. La
embaixo, não conseguia ver nada, pois não havia luz, e
percebeu que havia bruxas em volta dela. Então as bruxas
começaram a dizer:
- Ora, ora se não é a nossa amiga Alice. Faz tanto tempo que
não a vemos, estamos com muita saudade de você!
E Alice disse com muito medo:
- Mas eu nem conheço vocês!
- Claro que você conhece!
E Alice tentou fugir, mas as bruxas conseguiram pegá-la e
levá-la para um quarto sombrio. E Alice conheceu um coelho
que disse a ela:
- Olá Alice, você se lembra de mim?
- Não, quem você é?
O coelho saiu correndo dizendo:

- E a Alice errada, e a Alice errada.
E aparecendo dois meninos gêmeos disseram:
- Será que é a Alice errada mesmo?
- Eu me chamo Alice, mas eu não sei do que vocês estão
falando!
E de repente Alice lembra que teve um sonho quando era
bem pequena, que ela estava em um País que só tinha bruxa
que era exatamente assim:
Alice foi visitar um país distante, muito estranho porque só
tinha bruxas. A bruxa mais poderosa era tinha Vampeta
Maléfica. Alice tinha muito medo de Vampeta. E ela
encontrou uma lagarta que fumava narguilé que lhe disse:
-Alice você vai ter que matar a Vampeta, para tornar o mundo
das bruxas melhor e menos terrível.
-Mas eu não mato ninguém!
-Mas é para o bem?!
Alice ficou indecisa e disse:
-Ta bom, se for para o bem de vocês!
Alice foi para o campo de batalha e começou a briga.
E muitos golpes.
De repente, Alice pega a espada mágica e dá um golpe e corta
o pescoço de Vampeta que vira pedra porque seu pescoço
tinha muito poder.
Alice virou a heroína do País das Bruxas. Eles fizeram uma
festa para comemorar.

De

repente,

Alice

acorda

e

todos

aquelas

desaparecem e sua irmã fala:
- Alice vamos embora, mamãe está chamando...
E elas foram embora para casa.

Fiiim!

pessoas

Chapeuzinho e a avo maluca
Era uma, vez uma garotinha chamada Valentina, mas todo
mundo a chamava de Chapeuzinho azul, porque ela adorava
azul.
Em um dia, sua mãe a mandouela ir até a casa de sua avó,
dizendo:
-Leve alguns doces para sua avó, ela adoooora doces!
Quando chegou lá, sua avó estava dançando lambada como
uma garota de 20 anos, e Chapeuzinho falou:
-Vovó! Como você dança bem!
E a vovó disse:
-Obrigada minha netinha!
Durante a conversa das duas, a porta se racha ao meio e
aparece um dinossauro de um metro e meio. E o pequeno
dinossauro dá um griiiiiiiiiito gigantesco e chapeuzinho pula
para trás
E a vovó disse:
-Eu vou te matar seu idiota!
E de repente, a vovó começa a lutar kung fu com o pequeno
dinossauro.
E o dinossauro cai no chão esbugalhado.
Chapeuzinho se surpreende, a máscara da vovó cai e era um
lobo.
Mas, nessa hora a vovó chega do baile da terceira idade e diz:

-E aí, seu Zé, beleza!
Então Chapeuzinho cai desmaiada.
Quando ela acorda, vê sua avo, o lobo e o médico sentados na
cama. A sua avó começa a se explicar:
-Minha netinha, esse e o meu amigo Zé. Ele ficou aqui para
receber você porque eu estava no baile da terceira idade, só
que eu acho que ele passou dos limites!
E Chapeuzinho diz:
-Aaaaa, agora eu entendi!
E, por fim ela volta para casa e conta essa história muito
maluca para sua mãe!

Fiim!

Os três burrinhos
Era uma vez, três burrinhos chamados: jonny, nanny e peaple.
Eles eram filhos do casal mais conhecido da cidade e as
crianças eram muito burras, por isso os chamavam de os três
burrinhos.
Um dia, mamãe burrinha pediu para nanny e peaple irem a uma
loja comprar material de construção. Jonny não ia porque era
muito pequeno. Os burrinhos, com cimento na mão rodaram a
ladeira abaixo e ficaram muito machucados e duros, pois a
ladeira estava molhada e o cimento estava fresco. Mamãe
burrinha foi chamada e quando chegou lá, se deparou com
dois burros acimentados no chão.
E ela disse:
- Eu mesma construo a casa desses burrinhos
Resultado:
Mamãe morre com a queda no mesmo lugar que os filhos se
acidentaram.

