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O SONHO DE ALICE NO SUBMUNDO

De repente, ela sonha em ver uma cobra, então decide
perseguir a cobra...
Um dia, Alice estava dormindo a sombra de uma
árvore, e um animal parou em um buraco. Ela vai atrás
do mesmo e quando menos esperava caiu junto com a
cobra.
No fim do buraco, Alice viu muitos animais de
diferentes espécies, mas a maioria serpente e ela ficou
com muito medo.
Alice tenta escapar, mas não consegue. No final, faz
dois amigos: o leão e guaxinim e decide pedir ajuda
para sair daquele mundo esquisito.
Ela vai até o reino da Rainha Roxa, que tinha em
seu jardim muitas rosas lilás. A rainha convidou Alice
para tomar um chá a fim de conhecê-la melhor. Alice
não gostou do comportamento da Rainha, então decide
fugir.

Após fugir, a rainha mandou procurá-la para que
cortasse a cabeça dela. Seu exército sai à procura de
Alice.
Alice acorda e conta esta história para sua mãe. Sem
acreditar, sua mãe diz que isto não se passa de uma
mentira. Apesar da mãe de Alice não acreditar, a
mesma mostra o buraco para ela. Então pulam as duas
nele e num mundo real vêem o submundo.
Sua mãe fica de boca aberta. Alice apresenta sua
mãe aos seus amigos. E vão embora. Porém vão voltar
...em algum diiiiaa!!!!!!!!!!!

CHAPEUZINHO EM LAS VEGAS
Chapeuzinho morava em um bosque,
quando adolescente e tinha muitos amigos,
porém precisou se mudar daquele bosque por
problemas e teve que ir morar com sua tia, em
Las Vegas.
Chegando lá encontrou vários amigos de
infância, fora os amigos que atualmente fez lá.
Aos 18 anos, começou ir à baladas dando um
pouco de trabalho para sua tia.
Melhorou seu comportamento e arrumou
um trabalho começando por garçonete em
uma lanchonete, que ficava perto da casa de
sua tia.
Passou-se 3 anos e já estava com 21 anos, sem
depender de sua tia, foi para outra cidade dos
Estados Unidos em busca de condições
melhores de vida.

Chegando lá, encontrou um amigo de
trabalho e combinou com ele de sair algum dia
para que se conhecessem melhor. Acabou se
apaixonando pelo seu colega de trabalho, Caio.
Ele pediu ela em casamento, e acredite se
quiser, ela disse sim.
Passou 1 ano e tiveram filhos, duas
meninas e um menino. A 1° se chamava Alice
a 2° Pyetra e o menino se chamava Pedro.
Depois de sua 1° profissão montou
uma empresa de Cupcake. E ficou rica ou
milionária pela vida.

``E ensinou a seus filhos como se viver
a vida de um jeito feliz´´
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A riqueza dos três porquinhos
Eram três irmãos pobres que moravam
em uma floresta. Na floresta tinha um lobo
muito chato e cansado de tentar comer os três
irmãos. Um dia, foram à casa da prima deles,
mas, receberam a notícia de que um caçador a
matou levando-a a um restaurante.
Então foram ao banco central da floresta, e
quando chegaram aguardaram um pouco e
foram atendidos por uma raposa muito
simpática:
- Olá! Posso ajudá-los?
- Sim, queríamos ver quanto nós temos na
nossa conta do banco!
-Vocês são os três irmãos que a falecida
prima foi seqüestrada, né?
- Sim somos.

- Noooossssaaaa! Sua prima deixou uma
gorda e bela de uma herança!
Então, espantados eles retiraram um
pouco de dinheiro de sua conta. Construíram
uma casa para cada, na verdade construíram
mansões.
Plebeu não colocou guardas porque não
queria pagar salários; Romeu colocou, mas
bem poucos os guardas; Carlos, o mais velho
de todos, fez um muro e colocou muitos
guardas para proteger sua mansão do lobo.
Depois da hibernação, o lobo sai de
sua casa em busca de uma nova tentativa de
pegar os três porquinhos agora ricos demais.
Chegou à mansão com seus amigos lobos e
começam a assoprar a casa do 1° porquinho,
que corre para a casa do 2° irmão. Os lobos
assopram a casa do 2° e eles correm para casa
do irmão mais velho. Os lobos chegam e
começam a assoprar, mas os soldados do
porquinho não deixaram, então, com tanto

vexame eles vão embora. Eles ficam felizes e
agradecem ao irmão mais velho.
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