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Vá embora, monstro! 
Era uma vez um menino chamado Elias. Elias tinha medo 
do escuro e todas as noites, quando ia para a cama, 
ficava acordado por horas, ouvindo os rangidos e 
gemidos da velha casa. Ele estava convencido de que 
havia monstros escondidos debaixo de sua cama e em 
seu armário, apenas esperando para agarrá-lo.

O medo do escuro de Elias tornou-se tão ruim que ele 
começou a adormecer na escola. Um dia, enquanto ele 
dormia na aula, uma fada apareceu para ele em um 
sonho. A fada disse a Elias que tinha ouvido falar de 
seus problemas e queria ajudar. Ela deu a ele uma 
varinha mágica e disse que com essa varinha ele seria 
capaz de fazer os monstros e sons assustadores 
desaparecerem.

Naquela noite, quando ele foi para a cama, ele segurou 
firmemente sua varinha mágica. Quando ele ouviu um 
barulho que soava como um 
monstro, ele apontou a varinha 
naquela direção e disse as 
palavras mágicas, "VÁ embora, 
monstro!" e para sua surpresa, 
o barulho parou. Ele repetiu 
esse processo quando ouviu 
barulhos vindos do armário e 
debaixo da cama. E assim, os 
monstros se foram e Elias 



conseguiu dormir profundamente.

Na noite seguinte, enquanto Elias tentava adormecer, 
ouviu um vento forte do lado de fora que fez as janelas 
tremerem e os galhos das árvores rasparem no vidro. 
Ele tinha certeza de que era um fantasma, vindo para 
assustá-lo. Mas Elias se lembrou da varinha mágica e 
estendeu a mão para pegá-la. Ele apontou a varinha 
para a janela e disse as palavras mágicas: "VÁ LÁ 
FANTASMA!" e o vento parou instantaneamente.


Outra noite, Elias ouviu barulhos estranhos vindos do 
corredor, pareciam passos, mas ele sabia que todos na 
casa já estavam dormindo. Ele estava com medo de que 
fosse um ladrão tentando entrar. Elias estava prestes a 
chamar seus pais, mas então se lembrou da varinha. Ele 
saiu da cama e foi na ponta dos pés até a porta, 
segurando a varinha à sua frente. Ele disse as palavras 
mágicas "VÁ embora LADRÃO!" e os passos pararam, e 
tudo ficou quieto novamente.

Elias estava se sentindo muito melhor. Ele não estava 
mais cansado e tinha energia para brincar e aprender 
coisas novas. E à noite, ele conseguia adormecer 
rapidamente, sentindo-se seguro com sua varinha mágica 
ao seu lado. Ele nunca mais ouviu os monstros.



