
Esta história é trazida a você por 
Ririro.com/pt gratuitamente. A nossa 
missão é oferecer a todas as 
crianças do mundo acesso grátis a 
uma variedade de histórias. As 
histórias podem ser lidas, baixadas e 
impressas on-line e abrangem uma 
ampla variedade de tópicos, incluindo 
animais, fantasia, ciência, história, 
culturas diversas e muito mais.


Apoie a nossa missão compartilhando 
o nosso site. Desejamos-lhe muita 
leitura divertida! 
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Sandman 
Ninguém no mundo inteiro conhece tantas histórias 
quanto o Sandman. Você provavelmente já deve ter 
ouvido muitas histórias sobre 
ele. Ele vem para todas as 
crianças quando elas estão 
dormindo e garante que elas 
tenham as aventuras mais 
maravilhosas em seus sonhos. 
Ele faz isso girando seu guarda-
chuva mágico acima de sua 
cabeça. Mas se você foi 
travesso, Sandman vira seu outro guarda-chuva. Este não 
tem nada e você não sonha a noite toda. É estranho 
quando você acorda de manhã.

Todos os dias Sandman também vai ver um menino. Este 
garotinho se chama Hjalmar. Todos os dias o Sandman 
conta uma história diferente para Hjalmar.


No primeiro dia, uma segunda-feira, o Sandman 
transforma o quarto de Hjalmar 
em um lindo jardim com as mais 
belas árvores e plantas. 
Enquanto Hjalmar se diverte 
com tudo isso, um bipe sai da 
gaveta de sua escrivaninha. Lá 
está o caderno dele, mas todas 



as letras estão tortas. O Sandman ensina as letras a 
ficarem eretas. Mas quando Hjalmar acorda na manhã 
seguinte, infelizmente elas estão tão tortas quanto 
antes.

Na noite de terça-feira, The Sandman ergue Hjalmar 
para a grande pintura pendurada na parede. Ele ouve o 
canto dos pássaros, olha os castelos e acena para as 
princesas. É como se ele tivesse aterrissado em um 
conto de fadas. Hjalmar acorda de manhã satisfeito.


Na terceira noite, está chovendo muito lá fora. Quando o 
Sandman abre as janelas, a água chega ao peitoril da 

janela. Então ele leva 
Hjalmar com ele em um 
grande barco. Eles navegam 
pelo mar agitado e Hjalmar 
fica maravilhado. A certa 
altura, uma cegonha pousa 
no barco. “Posso ir junto para 
um passeio? Minhas asas 
estão tão cansadas.” diz o 

animal. Ela é colocada com os patos, gansos e galinhas e 
começa a contar histórias sobre a África. Os outros 
animais não a entendem e riem dela. Hjalmar sente pena 
dela e solta a cegonha. Ele então acorda em sua própria 
cama e pensa nas coisas bonitas que viu.


Na noite de quinta-feira, Hjalmar tem uma aventura 
muito especial planejada pelo Sandman. Ele consegue 
assistir ao casamento de dois ratinhos! O Sandman 
encolhe Hjalmar para que ele caiba no pequeno buraco 



do rato. Aqui Hjalmar vivencia o casamento mais lindo 
que já viu. De sobremesa, uma ervilha com os nomes 
dos noivos. Hjalmar nunca viu nada tão especial.


Na noite seguinte, o homem da areia conta a história de 
como os adultos que fizeram algo errado costumam 
perguntar se ele não pode lhes dar sonhos melhores. 
Eles gostariam de pagar por isso, mas o Sandman não 
está à venda. Depois, Hjalmar é levado a um casamento 
mais uma vez pelo 'The 
Sandman'. Desta vez, as 
duas bonecas de sua irmã 
vão se casar. Hjalmar já 
viu isso antes, mas ainda é 
um bom casamento para 
assistir.

Aos sábados, Hjalmar 
aguarda a visita do 'The 
Sandman'. Mas hoje, o 
Sandman não tem tempo 
para uma história. Ele nos diz que o mundo inteiro 
precisa de limpeza, porque amanhã é domingo. A maior 
parte do trabalho é feita limpando todas as estrelas. 
Então o retrato do bisavô de Hjalmar atrapalha a visita. 
Ele acha que o Sandman não deveria contar bobagens ao 
bisneto. Estrelas não podem ser polidas, podem? Hjalmar 
acorda meio confuso.


Na sétima noite, o Sandman pensou em algo especial 
para Hjalmar: "Quero mostrar você ao meu irmão", diz 
ele. Ele também é chamado de Sandman, mas só 



conhece duas histórias. Uma é a história mais linda do 
mundo, e a outra é a história mais horrível que existe. O 
Sandman levanta Hjalmar e aponta para seu irmão. “As 
pessoas também o chamam de Morte. Mas ele não é tão 
assustador quanto às vezes é descrito.” Hjalmar olha e 
vê que a Morte está 
vestindo uma linda capa de 
veludo e está montada em 
um cavalo. A morte quer ver 
os boletins de todos. Se o 
seu relatório for bom, você 
pode subir no cavalo e ouvir 
a história maravilhosa. Se o 
seu relatório for ruim, você 
tem que andar atrás e ouvir 
a história horrível. Hjalmar pensa um pouco e depois 
diz: “Não tenho medo da Morte”. “Você não precisa ter 
medo, meu caro, apenas certifique-se de ter um bom 
boletim escolar”, responde Sandman.



