Histórias assombradas
para crianças
bem humoradas
Era uma vez um lindo príncipe encantado
que, cansado do seu reino, decidiu que
queria procurar por novas aventuras.
Procura daqui, procura dali, viu surgir em
sua frente uma grande porta brilhante que
mais parecia a capa de um livro onde se lia:
entre sem bater.
Curioso que era ele entrou e, de repente,
dentro de uma escola ele estava. Deu de
cara com um professor que, apavorado, o
segurou ao mesmo tempo em que tentava
fechar o livro que lia. Nesse momento,
surgiu uma voz saída do livro que dizia:
“calma, calma, sem violência. Eu trouxe um

bolo para acalmar”.
Todos comeram sem parar até sentir a
barriga incomodar. Tiveram que tomar
injeção, mas logo surgiu um menino
mal-encarado que disse: essa eu não
tomo, não! Vendo que ia sujar para o lado
dele e atrapalhar toda a história, o rei saiu
correndo do livro gritando: Encantado, seu
mimado, onde está você?
Mimado, Encantado estava na horta
colhendo algumas verduras para fazer
uma torta. Não bastasse o rei, apareceu
também a princesa gritando: Encantado,
Encantado, cadê você, seu folgado?
Desesperado, Encantado correu para o
primeiro livro que encontrou pela frente e
se jogou. Em uma ilha quase se afogou!
No meio de toda esta confusão aparece
um menino cientista que começou a
duvidar de toda aquela situação.
- Será possível que tudo isso é uma
loucura?
Ao dizer, foi procurar ajuda. Chegando ao
consultório deu de cara com um gato de
avental, que dizia:
- Miau, eu sou o Gato de Botas. Posso te
ajudar?
O menino atordoado caiu desmaiado,
acordou na sala de aula, onde a professora
contava histórias sobre ursos e caçadores.
Teria sido um sonho?
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