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Sonho do Capitão América
 

Na noite de sexta-feira, ele sonhou que tinha sido 
capturado por um gigante de 5 cabeças e apareceu num 
poço sujo, dentro de uma prisão cheia de super-heróis 
surpreendidos e capturados.
No dia seguinte, capitão América viu o chefe da polícia 
tentando negociar com o monstro de 5 cabeças, que dizia: 
- Senhor, solte, por favor, o ‘’capitão América’’!!!
Então o monstro pediu em troca o rubi da força mais poderosa 
do mundo que todos os heróis usavam.
O chefe da polícia disse:
- Sim. Mas com uma condição: solte-o primeiro.
Então o monstro disse:
- Não sou idiota, vocês nunca mais me enganarão!!! Arg.
Os policiais foram espertos, e deram um diamante errado e 
chamaram uma tropa de choque!!
Então o monstro soltou o capitão América, que soltou os 
outros heróis e eles juntos derrotaram o monstro!
Quando o monstro caiu no chão, o capitão América acordou 
assustado, e percebeu que era tudo um sonho!
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O Chapeuzinho Preto
 

Era uma vez, diferente de uma menina, mas dessa vez um 
menino chamado: Chapeuzinho Preto.
Em uma sexta-feira (13) , quando levava doces      de chocolate, 
como bombons e brigadeiros para a vovó Maria do Rosário 
Cândido, encontrou um vampiro que se chamava Drácula e que 
estava faminto. Ele se aproximou mais e mais do menino, até 
que lhe disse:
- Parece que o seu sangue é bem suculento!
O garoto bem assustado saiu correndo mais rápido que 
uma ‘’Lamborghini’’.
Até que tropeçou em um galho e saiu girando, desmaiou 
e acordou no castelo apavorante do Drácula. Quando 
acordou viu o Drácula dando aquela risada medonha: -
ahuahuahuahuahua.
Muito assustado deu um grito tão alto que deixou Drácula 
com dor de ouvido, que saiu correndo até uma drogaria para 
comprar um remédio para dor de ouvido. 
O menino aproveitou para fugir do castelo medonho. No meio 
do caminho avistou a casa de sua avó, e saiu correndo em 
direção até ela. Quando chegou lá, encontrou a casa mais 
escura do que a ‘’noite do terror do play-center’’.
Acendeu as luzes e viu o Drácula com os dentes afiados perto 
do pescoço de sua avó. Foi quando viu um machado.
Até que ele teve uma grande ideia: cortar a cabeça de Drácula, 
pois lembrou que na escola aprendeu que vampiros só morrem 
se cortarem a cabeça e colocarem no fogo. 
Foi então que colocou seu plano em ação. Durante a tentativa 
Drácula percebeu o plano e tentou se defender, mas Drácula 
não se deu bem, pois a avó de Chapeuzinho viu um martelo 
no chão e deu uma martelada na cabeça de Drácula, deixando-
o inconsciente. Então o garoto usou o seu plano e matou 
Drácula. Depois o menino jogou o corpo de Drácula na lareira 
da casa de sua avó.
Feliz da vitória o menino comeu os doces junto de sua avó.
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