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O pesadelo da fera
Um dia Kratos, um grande guerreiro caiu no sono.
Nesse sonho estava lutando contra uma enorme Hidra, com suas duas luvas de leão montado
no seu Pégaso de fogo. Kratos disse:
- Eu vou te matar Hidra!
E deu um golpe certeiro na cabeça dela, e assim ela caiu.
- Foi muito fácil!
Quando se virou o monstro tinha duas cabeças novas e uma delas deu um bote em Kratos que
cai no chão ferido.
Kratos se levanta e começa a socá-la. E assim Zeus aparece e diz:
- Só tem um jeito de matar uma Hidra: cortando as suas cabeças e jogando o corpo num rio de
lava.
Então Kratos corta suas cabeças e joga o corpo no rio de lava mais próximo. Mas, sem querer
cai junto com ele e acorda dizendo:
- Que bom que foi um sonho!
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A CHAPEUZINHO FANTASMA

Em uma noite chuvosa, um homem passou em uma floresta e viu um fantasma com um capuz
Vermelho segurando uma espada negra fincada no chão, e diz:
-Quem é você?
-Eu sou a alma da Chapeuzinho Vermelho.
Então ela tira a espada do chão e desaparece.
Quando amanheceu o homem falou para a família o que aconteceu a noite, eles acharam que
ele estava louco e o levaram para o hospício.
Quando ele estava lá, viu ela de novo e disse:
-Você é uma ilusão?
-Não.
Então aparece a espada e ela corta a cabeça dele e entra em seu corpo, e sai à procura de uma
cabeça para por no lugar da que ela decepou. Enquanto andava pelo corredor do hospício com
a sua espada negra achou a cabeça perfeita. Era um homem forte e alto. Ela cortou sua cabeça
pelas costas, e a colocou no lugar. Então foi atrás de seu arquiinimigo o Lobo de Fogo.
Quando o achou disse:
-Finalmente nos encontramos de novo!

E começaram a lutar. O Lobo tinha uma enorme lança de fogo e uma armadura super
resistente, e Chapeuzinho apenas a espada. Mesmo assim Chapeuzinho o derrotou.
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