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O Monstro dos Sonhos da Febre 
Em uma noite escura e tempestuosa, enquanto o trovão 
retumbava e o relâmpago piscava, um garotinho 
chamado Kai teve um encontro terrível e assustador 
com um monstro. Ele estava dormindo em sua cama 
quando de repente acordou para encontrar a criatura 
elevando-se sobre ele.

O coração de Kai disparou enquanto ele tentava fugir do 
monstro. Ele pulou da cama e correu para a porta, mas o 
monstro o seguiu, seus tentáculos se contorcendo e 
ondulando conforme ele se movia. Kai sentiu que estava 
se movendo muito devagar, olhou para baixo e viu, para 
seu horror, que o chão de repente havia mudado para 
uma calda pegajosa. Ele mal conseguia levantar os pés e 
o monstro estava chegando 
cada vez mais perto… Mas 
Kai teve sorte e chegou 
primeiro à porta, ele 
rapidamente a fechou atrás 
de si. Mas o monstro abriu a 
porta e começou a perseguir 
Kai novamente.

Kai estava apavorado. Ele 
correu pelo corredor, o 
monstro em seu encalço. Ele 
se virou e desceu correndo as escadas, mas o monstro 
ainda estava lá, seus olhos brilhantes fixos nele.




A mente de Kai estava agitada. Ele tinha que pensar em 
uma maneira de escapar. Ele correu para a cozinha e 
pegou uma frigideira, balançando-a no monstro o mais 
forte que pôde. Mas o monstro apenas riu e continuou 
se aproximando.

Kai estava sem opções. Ele fechou os olhos e se 
preparou para o pior. Mas quando os abriu, viu que o 
monstro havia desaparecido.

Kai engasgou de alívio. Foi tudo apenas um pesadelo! Ele 
estava doente com gripe nos últimos dias, e sua febre o 
fez ter um pesadelo terrível. Era tão vívido e 
desagradável que ele pensou que fosse real.

Nos dias seguintes, Kai se recuperou gradualmente da 
gripe. E embora nunca tenha se esquecido do monstro, 
ficou feliz em saber que era apenas um sonho. O fim.



