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PREFÁCIO
Como nossos alunos produziriam sabendo que a professora
não seria a única leitora dos seus textos? Essa foi a pergunta que
motivou o desencadeamento desse projeto pedagógico nas
aulas de produção textual, a ﬁm de ver o texto escolar não
somente com um escrito engavetado, mas uma ferramenta
social que vai além da sala de aula.
Nosso objetivo foi primordialmente incentivar a prática da
escrita e mostrar para os estudantes que essa faz parte do nosso
dia a dia, sendo, em diversas situações, o espaço no qual
expomos as inúmeras identidades que dialogam dentro de nós,
muitas vezes desconhecidas, formando-nos agentes sociais.
Durante o terceiro bimestre de 2017, os alunos do 8 ano do
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Colégio Pontagrossense Sepam esmiuçaram o conceito e as
características do gênero textual conto nas aulas de produção
de texto. Nesse universo da narração, eles tiveram contato com
diversos textos, assim como, no semestre anterior, construíram
narrativas que iam ao encontro da proposta do gênero. A partir
disso, empoderados dessa ferramenta linguística, receberam o
desaﬁo de produzir um texto a partir de uma introdução pronta.
O conto original faz parte do livro "Contos Mínimos", de Heloisa
Seixas, e intitula-se "O telefone da mãe". Os alunos não tiveram
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contato com essa obra, nem mesmo com o texto na íntegra, uma
vez que não era esta a nossa proposta e não queríamos que as
narrativas dos estudantes fossem inﬂuenciadas de alguma
forma, vislumbrávamos a essência do nosso aluno: sua
capacidade de criar, desenvolver, sustentar e concluir a história
dele sem distanciar-se da introdução.
No primeiro momento, na perspectiva do aluno, era mais uma
produção parte do processo avaliativo do bimestre. Na
sequência, quando a proposta foi apresentada aos grupos e a
ideia do livro para materializar e registrar a narrativa de cada um
deles, os escritores foram surgindo: estavam motivados e
prontos para escrever sem medo. Leram e releram inúmeras vez
o início do texto, pensaram, discutiram entre si e construíram a
ideia. Escreveram e reescreveram em diversos momentos até a
versão ﬁnal.
E nessa coletânea estão as produções dos nossos escritores,
que nos surpreenderam fazendo da escrita o espelho da
subjetividade de cada um.
Como professora dessas turmas há três anos, sinto-me
agradecida por fazer parte da formação deles e, principalmente,
orgulhosa por assistir a evolução e amadurecimento de cada
um. Com certeza, formamos aqui belos escritores de histórias.
Agradeço também a equipe Sepam, a qual apoiou o projeto,
dando vida aos escritos.
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Aproveitem as narrativas, se permitam viajar pelo universo de
mistérios e enigmas construídos pelos nossos alunos. No ﬁnal
da viagem, construa sua história e passeie pela ﬁcção e pela arte
da escrita.

Boa leitura!

Marcela Marabeli
Professora de Produção de Texto.
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O telefonema pegou-a de surpresa. Atendeu com
impaciência, os olhos presos a um livro que tinha nas
mãos, uma história policial que não conseguia parar de
ler. Era bom estar sozinha, lendo um livro de suspense
numa noite de ventania. O sábado já estava quase no
ﬁm e ela ali, presa àquelas páginas. O som do telefone
era uma intromissão, um estorvo. Atendeu a contra
gosto. (...)
Referência: Seixas, Heloisa. Contos Mínimos.
Rio de Janeiro: Record, 2001.

7

Quem estava ao telefone era a mulher da NET, perguntando se
queria comprar mais um bônus de Internet. A cliente já estava
com raiva da ligação e, novamente, a mulher da NET voltou a
ligar. Então desligou o telefone sem dizer nada.
Continuou lendo seu livro de histórias policiais, chegando até a
metade. Então, o telefone tocou novamente. Atendeu e era a sua
mãe, aos prantos, falando que seu pai havia falecido.
Perguntou o por quê, e a mãe falou que tinha cometido suicídio
devido ao estresse do trabalho. Imediatamente parou de ler seu
livro e foi direto ver seu pai.
Autor: Alexandre Mazur.
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Levantou depressa para atender e continuar a leitura.
- Alô? Quem fala?
- Boa noite, é do asilo. Sinto muito, mas sua mãe faleceu.
- Como assim? Estou indo aí.
A moça desligou o telefone aﬂita.
Quando menos esperou, sua vida tinha virado a história de
suspense do seu livro, parecia que ela estava em um buraco
negro, onde tudo era preto e branco, triste e sem amor.
Chegando lá, no asilo, acordou assustada e viu que era só mais
um dos seus sonhos perturbados pelos seus traumas e por sua
vida sem amor.
Autora: Alice Both
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Logo ouviu chiados que a deixaram meio atordoada. Desligou o
telefone rapidamente e voltou a ler. Estava quase dormindo
sentada quando ouviu o barulho de porta abrindo e fechando
no ﬁnal da escada.
A casa estava escura, ﬁcou com medo, mas subiu. Então,
quando ela foi tocar na porta, esta bateu e fechou sozinha. O
telefone tocou e uma voz falou:
- Estou aqui para te buscar.
Decidiu sair correndo da casa, mas tudo estava trancado. Nesse
momento, ela viu na escada um espírito muito feio e arrepiante a
olhando. O espírito correu até ela e aos poucos a matou.
A alma da menina virou um espírito que nunca sairá daquela
casa, a ﬁm de buscar o máximo de almas ao redor dali.
Autora: Aline Araujo.
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Quando ela atendeu o telefone revoltada, perguntou quem era
e o que queria aquela hora, no meio da sua leitura. Uma voz
calma e meiga chamou sua atenção:
- Olá, aqui é o senhor Robert, autor do livro o qual a senhora está
lendo. Gostaria de saber se a senhora não quer conhecer um
pouco mais do meu trabalho, como crio os contos, os poemas,
etc.
A mulher deixa de ler o livro e responde ao senhor:
- Bem, seria um prazer conhecer o seu trabalho e, até mesmo, ter
mais conhecimentos de como fazer um conto, mas como
conseguiu esse número?
Com uma voz apaixonada o senhor responde:
- Minha cara dama, eu era o vendedor do livro no dia em que a
senhora foi comprá-lo, pois estava na estreia; peguei seu
número no cadastro da loja. Me apaixonei por você!
Assim, a dama foi ao local e também acabou se apaixonando
pelo autor, e casando com o amado.
Autora: Allana Szczerepa.
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Primeiramente pensou que fosse sua mãe, porém, lembrou com
tristeza, que a tão doce e maravilhosa mulher estava em coma,
em estado grave no hospital.
Ao atender, suspirou e então disse: "olá". Sem obter resposta,
falou pela segunda vez; logo em seguida, uma voz rouca, porém
mansa, de um homem, informou-lhe que para ter sua mãe
novamente em casa precisava ter fé naquele que tanto a ama:
Jesus. A menina começou a chorar e, mesmo sem saber o que
estava fazendo, se ajoelhou no chão e rogou a Deus para que
tivesse misericórdia de sua mãe.
Tenho certeza que por meio do ﬁlho de Deus, a oração daquela
jovem foi atendida, já que sua mãe estava com saúde, sã e salva
com sua família, no tão esperado doce lar.
Autora: Amanda Yohana Vosgerau Campos.
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Era um extraterrestre que havia capturado seu pai logo após o
trabalho. No começo ela achou que tudo aquilo não passava de
uma grande pegadinha, até que…
A garota ouviu seu pai gritando no meio da ligação, logo, a
menina se desesperou e perguntou o que deveria fazer para ter
seu pai de volta, a resposta foi bem simples: "Venha e ﬁque no
lugar dele". A menina, muito assustada, já foi pensando em
como escapar.
Chegando lá, ela foi muito bem tratada e depois de algumas
semanas acabou se apaixonando pelo extraterrestre. O amor foi
recíproco e ele a deixou ir, pois não ia dar certo e este ser não
aguentaria ver a amada infeliz; coitado, mal sabia ele que ela
ainda pensa em como seriam todos os dias juntos...
Autora: Ana Clara Andrade Bezerra.
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Ao atender o telefonema, perguntou quem era. Depois de
longos segundos, uma voz grossa do outro lado da linha
respondeu: - "Sou eu".
A mulher, já estressada e sem paciência, pensou em desligar e
não dar continuidade a conversa, porém o homem,
entusiasmado com a ligação, começou a falar que o livro que ela
havia recomendado em seu blog era muito interessante.
Na mesma hora os dois começaram a conversar sobre o livro. A
vida de ambos nunca mais foi a mesma, passavam as
madrugadas conversando. E, então, um dia resolveram se
encontrar. Ao chegar ao lugar combinado ela teve uma
surpresa! Era um policial que lhe aguardava.
Autora: Ana Júlia T. Tozetto.
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No telefone havia um homem de voz grossa e séria informando
que ela estava sendo convocada para uma investigação
policial. A mulher perguntou por que havia sido introduzida em
um assunto desse aspecto; o policial apenas disse para ela não
contar a ninguém.
Na outra noite, o policial chegou na casa da moça com um carro
que, normalmente, um policial não teria, mesmo assim, ela
entrou no veículo.
Ao chegar no local, eles se depararam com um corpo, quando
eles iam observá-lo, se depararam com um vulto; os dois
correram em direção ao vulto, assim que o pararam viram que a
criatura não tinha cabeça. De repente, chegaram dois capangas
armados e os ameaçaram de morte se investigassem o
assassinato.
Hoje em dia não há registro de algum homicídio naquele local. A
mulher e o policial, provavelmente, estão mortos.
Autor: André Cleto.
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- Um crime na rua dez. Três assaltantes armados, roubando um
banco e com vítimas - disse a voz anônima. Uma armadilha? Um
herói?
Os dedos da delegada deslizaram sobre o telefone, algo
estranho acontecera, ela não sabia o que fazer, mandar
viaturas? As vítimas estariam mortas antes deles chegarem, agir
sozinha seria muita audácia, mas a delegada não é boa com
desvantagens numéricas. Sua experiência com histórias
policiais foi-lhe útil neste momento, lembrou dos contos de
“Rose Quartz”, um deles em especíﬁco, no qual Rose derruba
doze homens, sem armas, apenas usando o que tinha em uma
biblioteca. A delegada só precisaria de uma arma e sua própria
destreza.
Dirigindo-se ao local do suposto crime, algo não passou
despercebido. Já era tarde da noite, mais especiﬁcamente
23:40, as luzes desligadas, a única coisa que tinha certeza era
seu próprio nome. Entrando no banco, estava vazio, soa um
alarme, a última coisa que a delegada ouviu foi o gatilho de uma
arma, era uma armadilha.
Autor: Augusto Lack.
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Na esperança de que fosse uma boa notícia, passou a mão pelo
telefone, era uma voz suave que a fez esquecer por alguns
segundos o seu livro. A voz no telefone não se identiﬁcou,
porém dizia que o assunto era importante. A moça, bem
assustada, apenas suspirou do outro lado da linha, logo em
seguida ela escuta:
- Oi! Você ainda está aí? Depois de muita pesquisa, eu descobri
que você é uma das melhores investigadoras de casos
sobrenaturais do país, mas já está se aposentando. Você
aceitaria o meu caso como último? Atualmente eventos
sobrenaturais andam acontecendo na minha casa e me
assustando. Obrigada!
Depois de aceitar o caso, foi dormir. Deixou o livro de lado pelo
resto da noite. No dia seguinte, pegou os seus instrumentos de
pesquisa e foi até à residência, chegando lá, só havia uma cerca
mal pintada e um mato muito alto, ouvia gritos, porém, não via
nada. Depois daquele dia ela nunca mais foi vista. Quem será o
próximo pesquisador a investigar este caso? Irônico, não?
Autora: Bruna Zanetti.
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Uma voz robótica respondeu. Era o robô da biblioteca que falou
que a entrega do livro estava atrasada há uma semana. Ela,
zangada, desligou o telefone e voltou a ler. Após alguns
minutos, outra interrupção: um robô policial batia em sua porta e
gritava que a cidade estava sendo atacada por um dragão. Ela,
ao contrário do povo, ﬁcou feliz, pois era uma caçadora de
dragões. A moça pegou seu equipamento e foi em busca do
animal.
Quando chegou, viu o enorme dragão destruindo tudo à sua
frente. Então, ela pegou seu arco e ﬂecha e atirou no dragão que,
furioso, correu atrás da caçadora. Esta sacou sua espada,
porém, a besta já havia chegado. Com uma mordida, ela foi
engolida pelo animal, mas a moça não desistiu, usou sua
espada para abrir a barriga do dragão e de lá saiu vitoriosa, uma
vez que poderia continuar lendo seu livro e esperando a
próxima besta.
Autor: Bruno Cruz.
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Atendeu ao telefone impaciente por aquela pessoa ter ligado no
meio da noite. A ﬁm de que a conversa fosse rápida para
terminar seu livro, ela perguntou quem era e um homem, que
tinha a voz grossa e ofegante, falou para a mulher inocente que
iria pegá-la.
Irritada com a interrupção, perguntou quem era, sem paciência.
A ligação caiu, não se ouvia mais nada, apenas o coração
acelerado. Ela não se preocupou muito com o ocorrido, apenas
continuou lendo seu livro de suspense escrito pelo seu autor
favorito.
Ainda lendo, lembrou do e-mail que mandou ao autor querendo
conhecê-lo; continuou a ler seu livro, queria terminá-lo. Seu
telefone tocou de novo, era o mesmo número, com medo, ela
atende e o mesmo homem diz para ela:
- Olá, li seu e-mail, o qual você diz ser minha fã e que queria me
conhecer. Desculpa pela brincadeira de mal gosto, foi mais forte
do que eu!
Autora: Camila Zayas.
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Ao atender, ela se espantou. Ouvira uma voz nervosa, parecia
com a de sua ﬁlha, gritando e chorando. No mesmo instante, se
lembrou que sua ﬁlha estava na casa da avó materna. Saiu às
pressas para vê-la; estava tudo bem ou será que era uma
armadilha?
Quanto mais próximo da casa de sua mãe, mais a moça se
preocupava, pois escutava os gritos antes de entrar. Quando
chegou na cozinha ela viu sua mãe caída no chão com uma faca
em uma das mãos, a cabeça sangrando e a neta aos prantos.
O que aconteceu foi que bandidos entraram na casa, roubaram
seus pertences e bateram na velha avó. A jovem contava a
história para a mãe, quando… apareceu um teto e a mãe deitada.
Esta se sentou na cama, olhou ao redor e viu que estava em casa.
De tanto mergulhar nas histórias do livro, adormeceu e sonhou
com o perigo.
Autora: Carolina Rogenski.
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E brava perguntou:
- Quem é ?
- Sou da polícia, estou ligando para avisar que seu pai, o detetive
Gustavo, levou uma bala em forma de espada.
- Já vou! - respondeu a ﬁlha.
Ela foi até a polícia e falaram que seu pai estava a caminho do
hospital. Chegando lá com seu livro nas mãos, descobriu que
um policial havia atingido o seu pai; o detetive não resistiu e
morreu. A moça foi para casa e quando voltou a ler o livro viu que
o personagem também foi assassinado.
Ela denunciou o médico de assassinato. Quando descobriram
que o assassino era o médico, foi condenado à prisão.
Ela ﬁcou triste no começo, depois pensou pelo lado positivo e
ﬁcou feliz.
Autor: Cauã Prestes.
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Ouviu somente um barulho, alguém sofrendo como se estivesse
prestes a morrer. Ao fundo, um bebê chorando
desesperadamente.
Ficou preocupada e decidiu rastrear a ligação para ajudar.
Quando rastreou ﬁcou chocada, pois estava vindo de sua casa,
de seu porão. Pensou bem antes de descer e veriﬁcar o som, no
entanto, criou coragem e foi até o porão. Abriu a porta e viu um
homem e um bebê cheios de sangue. O homem já havia
morrido.
Ouviu apenas o gatilho de uma arma sobre sua cabeça... POW!
Autora: Cecilia Checon Lima da Costa.
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Era uma voz estranha, que ela nunca tinha ouvido; era um
terrorista falando que havia sequestrado sua ﬁlha e necessitava
de ajuda em um atentado: ele iria pôr fogo em uma favela e
precisava que a mulher distraísse a população para ele iniciar o
incêndio.
Ela não sabia o que iria fazer, se colocaria a vida de sua ﬁlha em
risco ou a de milhares de habitantes inocentes. O terrorista deu o
prazo de dois dias para ela decidir se o ajudaria no atentado ou
perderia sua ﬁlha.
Depois de pensar muito, ela teve a ideia de mobilizar a
população da favela e ir atrás da sua ﬁlha. Depois de procurar
muito, ela voltou para casa e sua ﬁlha estava no sofá. A mãe
perguntou sobre o sequestro e a menina disse que não tinha
sido sequestrada, somente havia ido viajar com sua amiga.
Autor: Daniel Pereira de Oliveira.
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A voz inesperada que lhe tinha ligado era do hospital, dizia-lhe
que o seu pai havia entrado em coma e que em poucos dias a
morte chegaria; a menina, desesperadamente, começou a
chorar e soluçar sem parar.
Estava ela à frente da única família que restava em sua vida,
sabia que se acordasse por pouco tempo, o pai morreria logo
depois. No meio da madrugada, chorou na frente dele, quando,
inesperadamente, ele lhe disse: - "Não chore, querida, se eu
morrer é porque cuidar de você já não é mais preciso; eu te amo
até mesmo depois do ﬁm". E assim, logo depois, o homem
descansou em paz.
Autora: Daniela Dechandt.
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Não conseguia largar seu livro e o telefonema estava
atrapalhando a sua leitura. Sem se preocupar com o som que
saia do telefone, continuava a ler. A ligação acabou e ela nem
percebeu, continuava a ler e, vidrada no livro, ouve um barulho.
Era alguém batendo na porta, mas não conseguia largar do livro.
Já era domingo, ela nem chegou na metade. Segunda, Terça,
quarta, quinta, perdeu todas as aulas. Agora está quase no ﬁm, e
ela sem comer nada continuava a ler, estava fraca e quase sem
forças. Chegou ao ﬁm e continuou lendo intensamente, com
barulhos na casa toda.
Terminou seu livro e uma lágrima caiu na sua face, descendo até
o queixo; chegou ao chão. A leitora caiu dura: fraca, magra, toda
seca, deitada no chão, com o livro sobre seu peito. Estava morta.
Autor: Eduardo Henrique de Lima.
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- Alô? - perguntou irritada com a interrupção.
- Preste muita atenção, não tenho muito tempo - o estranho
sussurrou. - Acredite em mim, sua vida depende disso. Quero
que você vá até a Rua do Jardim Dourado, no Bairro Uvaranas,
na sua cidade mesmo. Pedirei para um amigo te levar até a
pedra. Pessoas malvadas estão atrás de você… Está me
ouvindo? Eles estão aqui! Apenas encontre a pedra!
Ditas essas últimas palavras, o telefone ﬁcou mudo. A moça
ﬁcou apavorada com aquela história toda, mas resolveu
conferir. Saiu de casa e logo encontrou um homem, o qual dizia
que estava lhe esperando. Ela, com muito medo, decidiu seguilo.
Eles entraram em uma loja estranha, com cheiro de mofo, que
parecia uma loja de antiguidades. O homem entregou uma
caixa para a moça, dizendo que havia um objeto muito especial
dentro dela. A menina abriu e viu uma pedra embrulhada em
tecidos. Ela pegou o objeto, e este, por sua vez, começou a
brilhar intensamente, lançando um raio em direção ao homem.
A moça não tinha percebido, mas ele possuía nas mãos uma
faca, e não hesitaria em matá-la.
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O raio o atingiu, fazendo com que seu espírito saísse do corpo.
Ele esclareceu que seu corpo tinha sido corrompido por
espíritos malignos e que apenas uma pessoa digna poderia
libertá-lo. Ele era o homem do telefonema. Sendo assim,
agradeceu a menina e desapareceu, dizendo que ela não
precisava mais se preocupar.
Autora: Elys Liquez Schirmer.

30

Pôs o telefone no ouvido e não pôde escutar nada além de um
som incômodo do outro lado da linha, para ela, era como se
existisse uma mosca presa no interior do aparelho. Com a
paciência chegando ao limite, bateu o telefone bruscamente e
continuou com sua leitura, outrora interrompida.
Seus olhos encontravam-se analisando atentamente cada
palavra escrita no tão interessante livro. Novamente, algo a
interrompeu. Dessa vez, um estrondo muito alto vindo na
direção da cozinha a fez se levantar em um sobressalto.
Apressou-se em ir para o local e se deparou com os utensílios
jogados no chão, todos os alimentos, que antes estavam
guardados em seus devidos lugares, agora sujavam o cômodo.
Agachada e temendo uma situação pior, limpava toda a
bagunça que havia se formado na extensão do lugar. O som de
um trovão a fez estremecer e a lâmpada piscou, outra vez
aconteceu e, na terceira ocasião, a lâmpada queimou.
O ruído de passos desiguais e uma respiração ofegante a fez
virar-se para ver quem era, mas o movimento fora realizado sem
êxito, pois a escuridão da noite a consumia.
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De um momento a outro, foi envolta pela dor devastadora que a
fez gemer com tal impacto. Uma pancada em sua cabeça foi o
suﬁciente para que a morte a levasse para sempre.
Autora: Emmanuelle de Paula Halles.
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Este não parava de tocar; quando ela atendeu, não dava para
escutar nada, a ventania tinha afetado o sinal. Então voltou,
pegou um cobertor e se deitou, a ﬁm de continuar lendo o livro.
O telefone tocou de novo, tão brava, saiu do sofá bufando,
atendeu, não se escutava nada, portanto, desistiu de ler o livro,
foi para cama, deitou-se e dormiu.
Quando acordou, já tinha parado a ventania, tomou seu café da
manhã, e continuou lendo o livro; o telefone toca, quase
chorando de raiva, tirou o telefone da tomada. Quando chegou
a tarde, ela terminou de ler seu livro; alguém bateu na porta, era
seu pai, chorando de tristeza disse:
- Sua mãe foi internada sábado à noite, o coração dela batia
lentamente, ela morreu hoje cedo, a única coisa que ela queria
era escutar a sua voz.
Autor: Fábio Tavares.
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Não estava prestando atenção em que, supostamente, o
homem estava falando. Achava que não era coisa importante.
Somente quando o tal homem do telefone disse junto e em
velocidade semelhante, a mulher se assustou, começou a
acreditar que aquele livro era mágico. Olhou por dentro, por fora
e em lugares que não sabia de sua existência.
Ficou parada, imóvel, pensando em coisas possíveis e
impossíveis de acontecer com ela ou com o livro, se fosse
divulgado. Pensou em rasgar, queimar e jogar no lixo, então teve
a brilhante ideia de escondê-lo em uma sala impossível de sair
ou entrar. Depois ﬁcou sabendo que seu irmão a observava,
aﬂito pelo acontecido.
Autor: Felipe Rosas.
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- Quem gostaria? - perguntou a senhora com impaciência.
- Senhora Parkson, a senhora foi convidada para fazer o teste da
polícia, a ﬁm de tornar-se detetive. Esse será às 14h de segunda disse o policial Stuart.
A senhora pulou de alegria enquanto deixava o policial na linha,
até se esqueceu do livro; ela aceitou o convite e foi dormir feliz,
pois o dia seguinte seria seu dia de sorte.
Ao chegar na delegacia percebeu que a ﬁla era gigantesca,
tinha tanta gente que a rua estava parada, pois a ﬁla travava tudo
e os carros estavam parados. Ela tinha que ﬁcar na ﬁla, porque
seu sonho era ser detetive.
Hoje em dia, ela está com setenta anos e acaba de começar o
teste. Na verdade, a ﬁla em que ela esperou anos e anos, era a ﬁla
do SUS.
Autor: Gabriel Garib Gomes.
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Ela só escutava barulhos e não entendia nada, falava “alô” e
ninguém respondia. Enfurecida, desligou o telefone e voltou
para sua leitura. Cinco minutos depois, ligaram novamente e a
mulher atendeu a chamada. Dessa vez, ela conseguiu ouvir a
voz do seu ﬁlho, falando: - "Mãe, eu te amo!". Ela sentiu que algo
estava errado e perguntou onde ele estava, e o menino
respondeu: - "No hospital".
A mulher, desesperada, saiu correndo ao único hospital da
cidade. Quando chegou lá, perguntou ao médico o que tinha
acontecido e ele respondeu: - "Seu garoto sofreu um acidente
de carro e por muito pouco não ﬁcou tetraplégico". A mulher
desabou aos prantos.
Depois de meses de ﬁsioterapia, conseguiu voltar ao normal e
treinar seu esporte favorito: basquete.
Autor: Gabriel Minasi.

37

Era um policial falando que sua casa estava sendo assaltada.
Ficou branca e derrubou o telefone, pegou sua arma e correu
para a sala. Mais uma ligação, com medo atendeu. Era o policial,
dizendo que o assaltante estava no quarto da moça.
Ela foi até o quarto, a janela estava aberta e seu livro tinha
sumido. Saiu correndo de sua casa e viu que o policial estava no
jardim.
Ele entrou na casa. Passou um tempo lá dentro e saiu com o
assaltante, o qual não tinha roubado nada. Ela voltou para casa e
procurou seu livro por todos os cômodos. Foi procurar mais uma
vez no quarto e, quando abriu o armário, tinha uma menina
lendo o seu livro. Assustada, a dona da obra saiu correndo para
fora do quarto. Quando voltou, o livro e a menina tinham sumido.
Autora: Gabriela Balzer.
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Após uma breve pausa, a menina escutou uma voz grossa que
dizia: “Não abra a porta para ninguém que vier a sua casa”. Ela
desligou e, rapidamente, percebeu que a frase ouvida no
telefonema misterioso era a mesma do livro, o qual estava lendo
pouco tempo antes. Mas, Alicia achou que era apenas um trote
feito por adolescentes em uma noite tediosa de sábado.
Depois de alguns minutos mergulhada na leitura, a campainha
tocou “ding dong!” e Alicia estremeceu. Ela estava muito
apavorada. Algum tempo se passou, a campainha continuava
tocando e a menina continuava parada, sem reação. Quem
poderia ser a essa hora da madrugada? Já eram três horas da
manhã e os pais dela tinham viajado.
Alicia resolveu apagar a sua luminária de leitura, única luz acesa
na casa, e observar quem estava do outro lado da porta. Não
havia ninguém, apenas uma caixa encapada com papéis do
correio. O medo continuava, mas a menina decidiu ver do que se
tratava aquela encomenda.
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Pegou a tesoura da cozinha e rapidamente cortou os papéis que
envolviam a caixa, dentro dela havia um bilhete dizendo: “Eu
avisei". Ela escutou um barulho suspeito e viu uma moça com
uma faca ensanguentada na mão e cadáveres atrás dela, era sua
família. Essa mulher era a amante de seu pai e escritora do livro
de suspense. Ela tentou fugir, mas não conseguiu.
Autora: Gabriela Bettega.
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Enquanto falava ao telefone com a moça da biblioteca, seus
olhos não aguentavam mais e a pobre senhora precisava
devolver o livro que nunca acabava; sua ﬁlha já estava
preocupada, porque só via sua mãe dentro do escritório, lendo
vários livros dia e noite. Paola, sua ﬁlha mais velha, decide
chamar um médico para fazer ela dormir e comer, uma vez que
nada tirava a senhora das histórias do livro. O médico seria a sua
última opção.
Este chegou em sua residência e a senhora não parava de ler.
Paola explicou ao doutor que acreditava que a mãe estava com
depressão profunda; logo, o médico entrou no escritório e disse:
- Tarde demais. Sua mãe morreu nesta tarde sobre a palavra
“ﬁm”. Sinto muito pela sua perda, meus sentimentos a toda
família.
Autora: Gabriella Braido de Godoy Bueno.
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Escutou no telefone uma voz estranha e muito familiar, dizendo
que chegaria uma carta em sua casa e ela deveria obedecer o
que estava escrito. No dia seguinte, a carta chegou; estava
escrito que ela deveria depositar uma grande quantidade de
dinheiro em uma conta bancária. E foi o que ela fez, com medo
das ameaças escritas na carta.
Depois de alguns dias, chegou uma nova carta dizendo o
mesmo, porém a cada dia que se passava, uma nova carta
chegava e com novas ameaças sangrentas. Como a mulher não
tinha condições, não obedeceu a ordem.
Passaram duas semanas da última carta e, em uma bela tarde de
sexta-feira, tocaram a campainha de sua casa. A mulher abriu a
porta, era o açougueiro da rua; em um primeiro momento a
mulher não se assustou, porém, quando soube que era o
açougueiro quem estava escrevendo as cartas, ela quis gritar.
Ele foi mais rápido e segurou-a à força e, levando-a para um
galpão abandonado, forçou-a a dar todo o seu dinheiro.
Quando ele estava apertando o gatilho da arma para matá-la…
POW! Ela acordou! Era apenas um sonho. Mesmo sabendo que
um sonho é apenas um estado alterado da consciência, a
mulher tornou-se vegetariana.
Autora: Giulia Bogdanowicz Deﬁno.
42

No telefone havia um homem falando uma língua estranha e,
como ela estava lendo um livro policial, obviamente pensou em
algo negativo ou pensou que aconteceria algo ruim, mas a
menina foi ao tradutor e descobriu que era um russo falando.
Então, ela respondeu para o senhor que a ligação dele era
engano. Na sequência, desligou e voltou a ler o livro.
No outro dia, ela decidiu virar policial por causa daquela obra.
Mas, logo viu que não era aquilo que ela pensava, pois estava
acontecendo um ataque alienígena e os aliens estavam
trazendo os dinossauros de volta à vida, já que eram seus
animais de estimação; eles queriam que os humanos fossem
para outra galáxia e, caso nós não aceitássemos, esses trariam o
devorador de mundos para cá. Os humanos invocaram o Sapo
Demônio 1, que morreu para o Devorador de Mundos. E, assim,
nós continuamos a invocar Sapos Demônios por 2000 anos, até
que uma pessoa roubou uma nave espacial e matou o
devorador com uma arma laser jato explosiva e todos os
humanos permaneceram morando aqui, até um meteoro cair e
matar todos.
Esse era o livro, na verdade, ela achou chato ser policial.
Autor: Guilherme Scorsim.
43

Alguém do outro lado da linha disse: - "Eu vim avisar que você
morrerá, eu sei tudo o que você faz, sei que está lendo um livro
de história policial e não está prestando atenção no que eu falo".
Então a moça respondeu: - "Por que está me avisando que eu
vou morrer? Agora eu posso contratar seguranças para me
protegerem".
Ele riu e falou: - "Tente". Desligou o telefone.
Hélia começou a pensar no que fazer e ﬁnalmente concluiu:
"Vou fazer o meu clone".
Hélia começou as pesquisas para se clonar; depois de uns cinco
dias de estudo, ﬁnalizou a tarefa: clonou-se. O assassino iria
matar o clone, o qual acreditava ser Hélia. Os policiais estavam
preparados. O assassino atirou no clone e a polícia ouviu de
onde veio o tiro, prenderam-no em seguida. E Hélia continuou a
ler seu livro.
Autor: Gustavo Barbosa Santana.
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Ela então foi parar dentro do livro que estava lendo naquela
noite. Na história a moça era uma detetive que precisava
descobrir quem era o assassino de João, um pobre velho que
tinha sido encontrado com uma adaga enferrujada e com
veneno de sucuri.
Ela foi ao zoológico ver se tinha essa cobra, mas, quando
chegou, descobriu que a única cobra do zoológico tinha fugido,
então foi até casa de João; quando chegou, viu um homem de
roupa inteira preta com uma adaga, logo presumiu que era ele,
correu atrás do sujeito e tropeçou, deixando a adaga cair.
Quando ia ver o rosto do culpado, o despertador apitou e ela
acordou.
Autor: Gustavo Burgath.
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Era uma voz grossa e sedutora chamando pelo nome dela:
- Mônica! Mônica!
Ela, não entendendo nada, perguntou:
- Quem é?
Esperou a resposta e nada. No dia seguinte, atendeu de novo no
mesmo horário e ouviu a mesma voz, então Mônica perguntou:
- O que você quer de mim?
A pessoa do outro lado começa a dar risada e falou:
- Desculpa por ontem, a ligação estava caindo. Eu só queria
falar que você está devendo dinheiro.
Autor: Gustavo A. Cruz.
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Era uma voz grossa e romântica, era o policial do conto aﬁrmava o homem do outro lado da linha. Michele derrubou o
livro espantada e perguntou : “Como assim policial? Ele existe?”
Então, o policial explicou a ela que esse livro foi uma maneira de
divulgar o caso que ele está tentando resolver há anos; esse
precisava da ajuda de uma pessoa que realmente se
interessasse pelo caso, como Michele . Os dois começaram a
trocar e-mails, telefonemas, mensagens ,etc para tentar
desvendar o caso.
Depois de alguns meses , o policial percebeu que as
informações de Michele não estavam batendo com as dele e
que os dados de Michele sempre o levavam mais longe da
solução. Assim, ele chegou à conclusão óbvia: quem roubou o
pão na casa do João foi Michele.
Autor: Gustavo Natunen.
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Ela ouviu a voz grossa de um homem, a qual não reconheceu e
não entendeu nenhuma palavra.Tentou compreender algo e
desligou o telefone, pois o vento abriu a janela
estrondosamente. Quando foi fechá-la, viu no gramado de sua
casa o livro que estava lendo e se assustou, uma vez que ele
estava em suas mãos o tempo todo.
Pulou a janela para pegar seu livro, mas, o vento estava tão forte,
que levou este para o meio da rua. Finalmente, pegou seu livro, o
limpou um pouco e viu uma luz forte em sua direção, nem
percebeu que era um caminhão, assim foi atropelada, com o
livro apertado em seus braços, de medo.
Ao acordar, de algum modo, estava em um beco escuro com o
livro ainda preso em seus braços. Ela estava cansada e ouvia um
tiroteio que ocorria ali perto entre policiais e ladrões. Visualizou
a situação e percebeu que um dos policiais tinha a voz do
homem que ligou para ela, sendo que, na vida real, estava louca
por livros.
Autora: Helena Reis.
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Um chiado irritante saía do telefone, ﬁcou assustada e desligou
imediatamente. Concentrada, voltou a ler seu livro e estava
decidida que não atenderia mais uma vez.
Ela havia cansado de ler, decidiu deitar-se e tentar dormir.
Acordou em plena madrugada com barulhos de um outro
telefonema com o mesmo chiado, porém, muito mais forte. Ela
podia escutar uma voz de fora da sua casa, dizendo para sair
rapidamente de lá. Essa voz lembrava claramente sua ﬁlha que
tinha se perdido sete anos atrás. Saiu de casa de imediato e se
pôs a chorar ao ver a menina inteira suja e machucada, parada
na sua frente.
Depois de falar com todas as pessoas que poderiam ter tido
contato com sua ﬁlha durante o período em que estava sumida e
levá-la ao psicólogo, descobriu que a menina tinha sido escrava
em uma fazenda no sul do estado, totalmente isolada da cidade,
sem contato com ninguém.
Autora: Isabela Acras.
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Uma voz estranha dizia, sem muitos detalhes, sobre a morte de
seu marido por atropelamento. Mas, como poderia perder algo
que não tinha? Ficou espantada porque ela havia começado
um namoro há pouco tempo. Eles eram apaixonados, mas ainda
não eram casados. A voz por trás do telefonema dizia o nome do
homem e o nome de sua suposta esposa, os quais
correspondiam ao nome de seu namorado, João e, ao seu,
Maria.
Assustada, ela desligou o telefone e ﬁcou sem reação por
alguns minutos. Quando olhou o livro novamente, percebeu
que o que estava acontecendo com ela era a mesma história do
livro. Então, continuou a ler como se ﬁzesse parte da narrativa.
Nela, o homem que ligou achou que o morto era seu marido,
pois junto ao corpo havia uma foto dela e um papel onde estava
escrito: “Amo-te e quero passar o resto dos meus dias com você,
e tu? Queres passar seus dias comigo?”. A protagonista se
lembrou de um convite feito pelo namorado, o qual ela havia
esquecido. Então, achando que foi largado por seu amor, ele se
jogou na frente de um carro. Será que ela seria pedida em
casamento naquela noite? Será que perderia sua alma gêmea?
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Desesperada Maria correu, temendo perder o amor de sua vida
como a moça do livro, mas aí ela acorda e percebe que foi tudo
um sonho.
Autora: Isabela Fischer.
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Com muita raiva por ter que parar sua leitura profunda, ela falou
com uma voz bem impaciente : “Quem me incomoda?” O
telefone ﬁcou em silêncio. Na mesma hora, havia boatos de que
uma criatura misteriosa estava voltando para a cidade com sede
de justiça.
Então, novamente o telefone tocou, com voz de impaciência ela
disse: “Quem me incomoda?” Desta vez uma voz grossa
respondeu: “Cuidado! Seu ﬁm está muito próximo”. Dando
risada, ela desligou o telefone e continuou sua leitura.
Pela terceira vez o telefone tocou e com rapidez ela atendeu, o
aparelho começou a pegar fogo e a derreter. De repente, ela
ouviu passos e tudo começou a clarear em sua volta.
Assustada, acordou de um sono profundo, com seu livro caído
no chão.
Autora: Isabella Miketen de Oliveira.
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Colocou o celular no viva-voz e se surpreendeu com uma
pessoa gritando na linha, mas, como já estava sem paciência,
desligou. Logo em seguida, seu pai bateu na porta
perguntando por que sua melhor amiga, Rita, estava gritando
na frente da casa deles.
A menina, curiosa, desceu para ver o que estava acontecendo,
Rita veio correndo contar que ela tinha recebido uma carta,
convidando-a para o baile de máscaras do Segundo Reinado e
que seu par era o príncipe Lucas Carlo.
Mas, tem um porém: o príncipe não queria Rita como par e, sim, a
sua melhor amiga, que no caso era ela. Juntas passaram horas
discutindo, até o momento que Rita começou a passar mal e ter
convulsões, no entanto, já era tarde demais para uma atitude.
Autora: Isabelle Lima.
.
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Percebeu uma voz conhecida, que carinhosamente falava com
ela, dizendo ser seu falecido avô. Ele queria marcar um encontro
naquele mesmo dia, deu o endereço e, em seguida, desligou.
Ela, por curiosidade, não pensou duas vezes e foi para o local:
era uma lanchonete próxima de sua casa. Chegando lá, era
mesmo o falecido avô, que tanto a amava.
Eles conversaram por muito tempo. Até que ela perguntou
como ele estava lá. Este falou ser apenas fruto da imaginação
dela.
Logo em seguida, com um grito ela acordou. Tudo não passava
de um simples sonho.
Autor: João Matheus Schirlo.
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Então disse:
- Alô?
- Como o planejado, estamos nos falando…
Desligou sem dar respostas nem satisfações para a pessoa do
outro lado da linha. “Melhor eu continuar a ler meu livro”,
pensou.
A campainha tocou, interrompendo-a mais uma vez. Mas ela
não foi até a porta, uma vez que era muito perigoso: estava
sozinha e já eram dez horas da noite. Então pensou: “quem iria
chegar a essa hora da noite em um casarão no meio de uma
fazenda?”
A porta não estava trancada pela chave e, assim, quem estava
do lado de fora, estava do lado de dentro. Os passos rápidos e
pesados iam se aproximando e, quando a ﬁgura preta de capuz
surgiu, a leitor viu sua morte na lâmina da faca.
Autor: João Pedro Aires.
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Quem estava falando ao telefone era sua irmã Camille,
avisando-a que a mãe das duas, Caitlyn, estava depressiva após
a morte de seu marido, Draven.
O pai delas, muito apegado à Caitlyn, havia morrido duas
semanas atrás. Após isso, a mãe estava muito abatida e, como as
ﬁlhas não iam visitá-la nunca, ela só piorava.
Até que um dia elas resolveram visitá-la. Quando chegaram, as
moças ﬁcaram impressionadas ao ver a mãe quase morta de
tristeza. A única coisa que ela queria era um abraço. As irmãs a
abraçaram. Ela, repentinamente, voltou a ser aquela senhora
feliz e sorridente que era antes da morte de seu marido.
Autor: João R. Mattos.
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Mal atendeu e já desligou, porque era a empresa de telefonia
Tim lhe cobrando. Então, ela retornou seus olhos ao livro que
tanto gostou; passados alguns minutos, Cleuza adormeceu.
Tempos depois, recebeu outra ligação, a qual atendeu com a
voz de sono. Novamente era da Tim, informando que seu plano
estava fora de área, porque ela não havia pago sua fatura.
Cleuza foi à cozinha tomar um copo d'água; enquanto bebia,
usava seu celular até receber uma mensagem: era novamente
da Tim, informando que seus créditos acabaram. Após o fato,
Cleuza, voltando ao seu quarto, tropeçou e caiu em um buraco
gigante, no ﬁnal da queda ela estava dentro da loja da Tim.
Como o impacto foi forte, quebrou suas pernas e não conseguiu
andar, mas, magicamente, Joseﬁna apareceu dando um poder
especial à Cleuza: trabalhar 24 horas, sem parar, na loja da Tim.
Autor: Kauan Walylo dos Santos.
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Era sua irmã Isadora. Elas não se davam muito bem, então,
desligou o telefone e continuou lendo seu livro. Depois de dois
minutos, Isadora ligou novamente falando que era uma
emergência, uma vez que a Rosimari, mãe das duas meninas,
tinha sofrido um acidente e estava a caminho do hospital.
Roberta, a leitora do livro, ﬁcou assustada e foi correndo para ver
sua mãe, que não estava nada bem, era um caso grave.
Chegando lá, perguntou qual era o quarto de Rosimari, era o
303 - seu número da sorte.
Roberta já estava chorando, avistou o quarto e entrou. Sua mãe
estava muito ferida, prestes a morrer. Roberta pediu para não
deixá-la, mas, não teve jeito; suas últimas palavras foram: ”EU TE
AMO”. A ﬁlha inspirou-se nessas últimas palavras e criou seu
próprio livro sobre esse dia.
Autor: Leonardo Vantroba Takakusa.
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Era seu ex-marido, dizendo que havia acontecido uma coisa
muito trágica. Ela não estava prestando atenção no que ele
estava falando, só pensava no livro. Logo, ele mencionou que
seu ﬁlho de 4 anos havia sido sequestrado e, se não pagassem
10.000 reais, iriam matá-lo. A moça continuou a só prestar
atenção no livro. Ela acabou desligando sem falar nada e logo
decide ir dormir.
Ao deitar na cama começou a se lembrar do que haviam falado
no telefone e entrou em desespero, pois a vida de seu ﬁlho
estava em jogo. Com muito medo, retornou a ligação para seu
ex-marido e quem atendeu foi um dos sequestradores, com
alguns gritos no fundo, dizendo que matou o ﬁlho e ex-marido
dela. Aos prantos, com medo, culpa e angústia, ela resolve
dormir e quando acorda vê seu ﬁlho deitado ao seu lado e
descobriu que aquilo não passou de um pesadelo.
Autora: Luana Makoski.
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E, quando atendeu ao telefone, uma voz rouca, falando bem
baixinho, como se estivesse longe; era um homem. A moça,
enquanto tremia de medo, escutava ele falando: “você tem
apenas 4 dias!”.
A senhorita começou a gritar no telefone para ver se
respondiam alguma coisa, o rapaz ﬁcou quieto, em seguida
desligou. A mulher estava sozinha em casa, por isso ﬁcou com
mais medo do que nunca.
Ela decidiu tentar dormir para resolver isso de manhã, porém,
ela não conseguiu, só pensava na ligação. Na manhã do dia
seguinte, tentou ir à delegacia. Foi prestar uma queixa, o
delegado não deu a mínima, mas, mesmo assim, tentaram
ajudá-la. Eles rastrearam o telefonema e descobriram uma coisa.
A mulher já estava preocupada, porém os policiais a acalmaram
e disseram a ela que era apenas um trote de alguns
adolescentes. Então, a moça ﬁcou tranquila e voltou para casa.
Autor: Luis Bronzini.
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Do outro lado da linha ninguém respondeu, o que a deixou mais
brava. Voltou a ler, cinco minutos depois, o telefone tocou
novamente; ainda mais furiosa, atendeu com grosseria. Dessa
vez, um homem, com a voz muito estranha, conversou com a
mulher e disse para ela ir embora da casa, pois à meia-noite
daquela noite chuvosa, apareceria uma família na frente da sua
casa pedindo seu livro emprestado. Avisou que, se não desse o
livro para eles, apareceriam no dia seguinte para matá-la e pegar
o livro.
A mulher não sabia que era um homem da família que tinha
ligado e não acreditou na história.
No dia seguinte, apareceu a família na casa dela, e, como a
mulher não tinha acreditado no homem, acabou sendo morta.
Autora: Luísa Barana Demiate.
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Uma voz alegre disse:
- Bom dia!! A senhora gostaria de veriﬁcar nossos novos preços
imperdív…?
Ela desligou o telefone e voltou à leitura. Em seguida, isso
aconteceu novamente e se repetiu por mais três vezes, ela,
cansada das ligações, baixou um app para bloqueá-las e voltou
para a leitura. Mas, na última página encontrou uma
propaganda dos outros volumes, isso a deixou brava, ela então
resolveu ouvir música e jogou o livro fora.
Porém, uma propaganda da rádio interrompeu sua música
prazerosa, o que fez ela desligar o rádio.
Ela, já farta de propagandas sentou-se e pensou, pensou... e
disse:
- Sabe o quê?! Acho que vou gastar um pouco!!
Autor: Luiz Fernando Althaus Martin Ruiz.
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Ouviu alguns chiados, mas ignorou o barulho e apenas
desligou o telefone, a ﬁm de voltar a ler o livro que tanto gostava.
Dirigiu-se até à sala e se sentou sobre sua macia e confortável
poltrona.
Depois de alguns minutos de silêncio, conseguia-se ouvir
algumas batidas na parede e estalos sobre o teto; como a casa já
estava um pouco antiga, a garota apenas ignorou, achando que
fossem barulhos próprios do residência.
Na televisão passava uma notícia sobre um suposto assassino,
que invadia as casas, roubava objetos e matava o morador, sem
deixar rastros. Para a garota, aquilo tudo era uma baboseira,
uma vez que não tinham certeza de que ele existia.
Alguém havia batido na porta, desprevenida, a garota a abriu.
Ao abrir, viu um homem encapuzado com uma faca na mão.
Acordou em um pulo e suspirou aliviada ao saber que tudo
aquilo foi um sonho.
Autora: Manuela Ferreira.
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Atendeu o telefonema impaciente e com muita raiva. Não
falaram nada, ela desligou e voltou a ler o livro como se nada
houvesse acontecido. O telefone tocou mais uma, duas, três
vezes, ela deu de ombros e não despregou os olhos do livro. O
telefone voltou a tocar, ela agora com muita raiva, atende. Era
sua mãe, falando que seu pai havia falecido. A menina caiu no
chão e se perguntou por que não teve mais paciência; se
colocou a chorar com sua mãe do outro lado da linha; chorou
mais ainda com as memórias de seu pai e falou que logo, logo
estaria do lado de sua mãe. Pegou o carro e saiu às pressas,
agora o que lhe restava era o livro e sua mãe.
Autora: Manuela Kraemer Gubert Simionato.
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Quando atendeu, era um policial dizendo que sua conta de
telefone tinha estourado e que a Tim havia lhe denunciado por
mau pagamento. Então, Manoela foi até a Tim perguntar o que
aconteceu. Ao chegar na loja, perguntou:
- O que houve?
- Sua conta estourou.
- Como?
- Quando você não paga os impostos acontece isso.
- Mas que impostos?
- Aquele que você TIM-NHA que pagar.
Autor: Marco Oliveira.
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Ouviu a mensagem que perguntava se ela gostaria de trocar de
operadora. Com raiva pelo telefonema não ser de nada, sem
importância para ela, voltou a ler seu livro, o qual não
despregava os olhos.
Leu mais algumas páginas antes que alguém batesse na porta,
ela deu de ombros, a pessoa bateu novamente e novamente a
menina ignorou.
Logo mais, ouviu um barulho que pareciam passos, ela vivia
sozinha e também não tinha animais, portanto, se desesperou e
foi até a cozinha, chegando lá, percebeu que não havia mais
nada: tinha sido roubada; deu uma volta pela casa e percebeu
que só lhe restava o livro e a casa.
Autora: Maria Eduarda Moro.
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Um chiado com uma voz ﬁna falou que um policial estava em
frente à sua porta, esperando que alguém a abrisse. Ficou
intrigada com o telefonema, mas Beatriz voltou a ler o livro, pois
achou que era um trote.
Quando estava indo dormir, ouviu o telefone tocando e foi
atender. Novamente o chiado começou, mas desta vez não
havia nenhuma voz.
De repente, a campainha tocou e ela foi abrir a porta. Para sua
surpresa, era um policial igual ao do livro, o qual entrou sem falar
nada e, no meio da sua sala, pegou a sua arma e disparou contra
si próprio.
O ﬁlho de Beatriz acordou com a mãe gritando e correu até o
quarto dela.
Nesse momento, para seu espanto e sua tranquilidade, ela
percebeu que tudo não passou de um sonho.
Autora: Maria Stahlschmidt.
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Ninguém a respondia, o telefone estava silencioso, então ela
desligou. Dali a pouco o telefone tocou novamente e, mais uma
vez, ninguém a respondeu. Na terceira vez, ela não atendeu e
continuou lendo seu livro, quando, de repente, uma voz
estranha perguntou:
– Você não vai atender minha ligação?
Desesperada, ela trancou a casa e se encolheu nas cobertas. O
telefone tocou e ela, em pânico, atendeu. A mesma voz mandou
ela destrancar a casa. Ela obedeceu e voltou a se esconder em
suas cobertas. Começou a escutar passos e levantou um
pedacinho da coberta para ver quem era. Descobriu que seus
amigos estavam a sacaneando e, quando eles chegaram mais
perto, ela os pegou de surpresa. Eles pediram desculpas e a
convidaram para sair, mas ela rejeitou e disse que o livro estava
muito interessante.
Autor: Matheus de Freitas Zanellato.
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E assim que atendeu escutou uma voz grossa, falando
repetidamente o nome do seu livro. Ele, sem entender o que a
voz queria falar, desligou o telefone e voltou para sua cama
dormir.
Já no outro dia, sem conseguir parar de pensar naquela voz, a
qual ouviu no dia anterior, ela foi à biblioteca e pesquisou mais
sobre o livro.
Depois de muita busca, conseguiu encontrar um artigo que
contava uma velha história sobre um livro que foi encontrado
em uma cena de homicídio no principal clube da cidade. Logo
que descobriu isto, correu para sua casa e escondeu-se em seu
quarto. Porém, o telefone tocou novamente e ela atendeu com
medo, escutou um homem falando que não devolvesse o livro à
biblioteca.
Autor: Matheus Mantovani Ribeiro.
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Era sua ﬁlha dizendo:
- Mãe, eu vou dormir na casa da minha amiga. Não me espere.
A mãe respondeu:
- Está bem! Beijos.
Quando voltou a ler, bateram na porta. Era a polícia dizendo que
queria ver se não havia nada de suspeito ali por perto, na mesma
hora, ela disse que estava tudo normal.
Depois que a polícia tinha ido embora, do nada, a foto do ladrão
do livro sumiu e ela escutou uns barulhos na garagem. Então,
correu direto para o telefone, chamando a polícia. Quando ela
chegou e entrou na casa, viu um cara tentando entrar no livro de
volta, o policial atirou, mas o cara não sentiu nada. Ela sentiu um
estalo e acordou. Tudo aquilo não passava de um sonho.
Autor: Mathias Chesini.
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Era um velho amigo pedindo ajuda, porque um de seus baús
secretos abriu e saiu o Kratos: um monstro macabro, o qual só a
Alice tinha a arma para pôr ele novamente no baú. Portanto, ela
fechou aquele livro e pegou a arma para ajudar o seu amigo.
Subiu na sua moto e foi muito rápido, mas, quando chegou lá,
estava tudo escuro e, do nada, tudo se acendeu. Todos gritaram
“surpresa” - era seu aniversário naquela noite. Quando acabou,
ela foi para casa e, ao abrir a porta, viu um monstro lendo seu
livro.
Autor: Nicholas Prestes.
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Ao atender, avisaram-a que seu marido havia sumido,
simplesmente desaparecido. Ela desligou e ﬁcou pensando o
que poderia ter acontecido, pois uma hora antes recebeu outro
telefonema de uma criança pedindo para ela ler o livro.
Na obra que estava lendo havia uma página cheia de números
que signiﬁcavam algo; os primeiros números eram 20,10-01-17
e o telefonema sobre seu marido havia sido às 20:00 e aquela
era a data no dia. A segunda sequência de números era 23,1101. No outro dia, na mesma hora, recebeu uma mensagem do
celular de seu marido, dizendo que seu ﬁlho também havia
desaparecido às 18:00, e esse era o terceiro número. Dois dias
depois, encontraram os dois mortos. Na semana seguinte,
recebeu uma carta onde estava escrito: “cuidado!”. Ela nunca
descobriu quem foi, mas no mesmo dia, depois de um ano, ela
foi morta.
Autora: Nicolle Brustolim.
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-Olá. Senhora Jéssica? - disse o policial.
- Sim, sou eu!
- Então, sua irmã, sua prima e seu sobrinho sofreram um
acidente na Rodovia do Café, 5223.
- O quê?! Como assim?! Eles estão bem?
- Sim, eles estão internados aqui no Hospital Estadual.
- Estou indo!
Quando chegou lá, sua irmã estava deitada, dormindo como
uma princesa, porém sua prima já tinha saído do hospital e seu
sobrinho estava também no mesmo barco.
Anos se passaram e a moça estava em choque, não queria falar
com ninguém; seu sobrinho não aguentava ver sua irmã
daquele jeito. Como sempre, foi visitá-la e ela estava tentando
falar. Quando chegou perto, a paciente disse: “nem todos os
ﬁnais são felizes”.
Assim, ela descansou em paz.
Autor: Pedro Maciel.
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Ao atender, ouviu uma voz que lhe parecia familiar, dizendo:
- Ah! Que bom que atendeu. Precisamos de você no centro,
agora!
Quando desligou, percebeu com quem falava: era seu chefe,
pedindo para ela ir ao centro, provavelmente para cobrir algum
acontecimento, já que a moça era repórter de uma emissora
local; então, mais uma vez, a contragosto, pegou seu carro e foi
ao centro.
Chegando lá, percebeu que tinham várias pessoas juntas em
uma ponta da rua e resolveu ir checar. Quando chegou perto,
observou que todos estavam olhando um pedaço de papel, que
dizia: "Eu estou com o prefeito, me paguem 50 mil reais até o pôr
do sol ou nunca mais vão vê-lo de novo”. Além disso, também
tinha um endereço.
Ao entender o que estava acontecendo, inspirada pelos livros
que estava lendo, resolveu ir ao resgate do prefeito. Ao invadir o
local, em uma das salas achou o prefeito, que estava trancado,
libertou-o e saíram correndo, porém, atrás deles estava o
sequestrador; quando ele quase os alcançou, ela acordou
desnorteada e percebeu que era tudo um sonho.
Autor: Ricardo Santolaia Lopes Filho.
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Recebeu a notícia de que iria ganhar o segundo livro dessa série
na pré-venda e que seria a primeira da ﬁla.Confusa, ela
perguntou:
- Como sabe que eu amo esse livro ?
E o homem respondeu:
- Suas redes sociais demonstram tudo.
Desconﬁada, foi procurar na internet sobre o segundo livro e
achou uma reportagem com o escritor falando que não iria fazer
a segunda parte. Com medo, ela não foi à pré-venda.
Na verdade, o homem que gostava dela ia fazer uma surpresa
romântica e, para fazê-la ir ao local, falou isso ao telefone; ele
esperou, esperou … e foi embora muito triste.
Autor: Saulo Werner.
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Colocou o telefone ao ouvido, tentou conversar com aquele
que a ligou, mas acabou por não escutar nada e nem ser
respondida. Desligou o telefone, o qual, no mesmo momento
em que fora desligado, queimou em sua mão, sendo atirado
longe. Olhou de volta a seu colo, onde tinha deixado seu livro
policial, que sumira. Preocupada, pois nem sequer sentiu-o sair
de seu colo, olhou desesperada para todos os lados na tentativa
de achar seu livro em algum lugar.
Entrando cada vez mais em pânico, olhou novamente para os
lados e, desta vez, viu uma espécie de homem, envolto em um
manto negro, assustando-a. Na mão deste ser, havia um revólver
mirando na nuca da mulher, esse atirou certeiramente na
cabeça da indefesa moça.
O vizinho, que viu tudo ocorrer, ligou para a polícia e, em poucos
minutos, foi possível ver a primeira viatura chegar. Da casa, um
telefonema pegou-a de surpresa, forçando-a tirar os seus olhos
presos a um livro que tinha nas mãos, uma história policial.
Autor: Theo Bonato.
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- O que foi? - perguntou a moça - estou meio ocupada agora.
E no outro lado do telefone estava um policial:
- Desculpe interrompê-la, mas precisamos lhe informar que o
seu irmão foi assassinado e precisamos da sua ajuda para
coletar informações.
Kayla estava assustada com a notícia, mas como tinha lido
vários livros de detetive e histórias policiais, ela estava
determinada a ajudar.
- Tudo bem! Meu irmão estava em seu apartamento quando isso
aconteceu, então deve ter câmeras de vigilâncias e vocês
podem usar luz negra para coletar digitais ou as pegadas do
assassino.
O policial ﬁcou impressionado e perguntou se ela era uma
detetive ou já foi, a moça respondeu que não. Então, depois de
algum tempo, o mesmo policial telefonou para ela novamente
falando que eles conseguiram achar o assassino graças a ela,
portanto, ofereceram-lhe uma vaga de detetive, dizendo que
suas habilidades eram muito bem vindas.
Autor: Tiago Hideo Kanayama.
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Era uma estranha voz, dizendo que uma mulher de 25 anos
havia morrido. Rapidamente, ela desligou e voltou a ler o livro.
Quando reparou, viu que não estava na sua casa: ela virou a
policial do livro e achou o máximo. Até que viu a cena do crime uma mulher morta.
Começou a investigar, entrou na casa e viu o namorado dela
com uma faca e muito sangue. Acordou na cama do hospital; ela
estava em coma há três meses após ter levado um tiro durante
seu turno.
Autor: Vinicius Clemente.
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Com os olhos presos ao livro, concentrada, não desviava o foco
da obra; o tempo passava, e ela continuava lendo. O celular
tocou e ela continuou lendo. Já se entregando à história, ela
analisava todos os casos; em um dos últimos capítulos do livro,
algo inesperado aconteceu. Ela estava vivendo a história,
gostando da obra, com assaltos e perseguições. E o que
aconteceu? O livro acabou!
Autor: Vitor Caradassi.
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A mulher estava incomodada com a pessoa ao telefone, então
ela atendeu furiosa e começou a xingar, perdendo toda a
concentração.
Ela voltou a ler, mas não tinha foco na leitura, portanto, terminou
de ler sem entender nada. Furiosa, retornou àquele número
para ver do que se tratava.
Então, descobriu que tinha câncer e o médico só quis ligar à
noite. A mulher ﬁcou muito triste e chorando, ﬁcou se
lamentando; começou a escrever, a ﬁm de contar sobre sua
vida. Ficou famosa após o falecimento.
Autor: Vitor Macedo.
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Segurou o telefone com muita força para tentar descontar a
raiva que ela estava do maldito telefonema. A bela moça não
gostava nem um pouco quando interrompiam sua leitura, na
qual estava completamente viciada.
Quando perguntou quem era, sua mãe, do outro lado da linha,
disse raivosamente que ela estava atrasada para a reunião.
Desligou o telefone, olhou para o contagiante livro e também
para aquela enorme e aconchegante sala. E saiu!
Ao voltar da reunião, subiu as escadas em alta velocidade para
terminar aquela história. Mas quando abriu a porta, tinha vidros
quebrados e objetos no chão. E onde estava o livro? Ele estava
desaparecido?
Dias depois encontrou-o todo ensanguentado em frente ao seu
portão.
Autora: Vitória Costa Moro.
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