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Domingo

Uau! Não consigo acreditar! Meus pais vão me le-

var para o bioma da selva nas férias!

A selva é o bioma mais legal de todos. O parque de 

diversões mais incrível de todo o Mundo Superior 

está lá. É o Mundo Aterrorizante! E os brinquedos 

mais divertidos estão nesse parque. Eles têm o Gira-

tório-Maluco, o Arranca-Cabeça e o mais ameaça-

dor de todos: o Esmagador de Zumbis.

Essas vão ser as melhores férias de todos os tempos!

O único problema é que o meu irmão mais novo 

vai junto. Expliquei para os meus pais que caçulas 

não são permitidos no Mundo Aterrorizante, porque 
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correm risco de ficar com danos cerebrais perma-

nentes. Mas acho que esse papo não colou, porque 

eles se animaram depois que eu disse isso.

Daí tentei convencê-los de que o lugar não tinha 

brinquedos para criancinhas. Só para crianças com 

mais de 7 anos. Mas eles responderam prontamen-

te que havia alguns brinquedos, como o Minions 

Zumbis Malucos e a Montanha Encantada Zumbi. 

Até falaram que existe uma parte inteira no Mundo 

Aterrorizante para crianças pequenas, o Zumbilândia 

Infantil.

Eu não tinha mais nenhuma ideia, então acho que 

o chatinho vai com a gente no fim das contas. Mas 

não estou nem aí, porque serão as melhores férias 

de todos os tempos!
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Segunda-feira

Os alunos da Escola Monstro só falavam de uma 

coisa: férias!

Quando contei que ia para o bioma da selva, bu-

racos dos olhos ficaram arregalados e queixos 

caíram. Alguns garotos até começaram a babar. Fi-

nalmente comecei a ser um pouco respeitado em 

sala de aula.

Isso até o tagarela do Jeff abrir a boca e dizer para 

todo mundo que ia para o bioma do oceano. A fa-

mília dele vai passar uma semana no Hotel e Parque 

Templo Subaquático.

Todos os garotos se esqueceram de mim e come-

çaram a olhar boquiabertos e a babar para o Jeff. 



6

Mas algo me diz que o Jeff está inventando essa 

história.

Quer dizer, zumbis não são capazes de respirar em-

baixo d’água, certo? 

Vai ver ele tem um tio que inventou algum tipo de 

roupa especial que ajuda zumbis a respirarem em-

baixo d’água. E aposto que o Jeff tem umas três.

Alguns zumbis nascem com sorte.

Perguntei para o Esquely, o Slimey e o Creepy onde 

eles iam passar as férias.

– Ainda não sei – disse Esquely.

– Também não – falou Slimey.

– Só vou saber esta semana – comentou Creepy. – 

Mas espero que não seja no bioma da selva. Pelo 

que você fala, parece assustador.

– Ia ser legal se fôssemos todos para o mesmo lu-

gar. Assim a gente ia poder se divertir muito, todos 

juntos.
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– Pede para seus pais ligarem para os nossos! De 

repente a gente acaba indo com você – sugeriu 

Esquely.

– Boa! – exclamou Slimey.

Mas o Creepy não gostou nada da ideia.

Finalmente o convencemos a ir e prometemos que 

não o deixaríamos entrar em nenhum brinquedo as-

sustador. De alguma forma, porém, o Creepy topou 

visitar a Casa Mal-Assombrada.

Vai entender...

Cara, essas vão ser as melhores férias de todos os 

tempos!
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Terça-feira

Hoje eu acompanhei a Sally, minha namorada 

ghoul, até a escola. Perguntei se ela queria ir ao bio-

ma da selva com a gente, mas Sally tinha outros pla-

nos. Ela vai passar as férias na casa que os pais têm 

no bioma da neve.

– Uau, seus pais têm uma casa no bioma da neve?

– É, nós temos uma casa em praticamente todos os 

biomas – respondeu ela.

– Nossa, seus pais devem ser ricos!

– É, meu pai ganhou muito dinheiro durante o últi-

mo Apocalipse Zumbi. A empresa dele fornece ar-

maduras para o Exército Zumbi.
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– Isso é demais!

– Paga as contas...

– Mas você não tem medo dos golens das neves? – 

perguntei a ela. – O pessoal na escola diz que eles 

são piores que os golens de ferro.

Contei a ela que uma vez o tio de um garoto da 

escola foi capturado por alguns golens das neves. 

Usaram a cabeça, os braços e as pernas dele para 

jogar beisebol das neves. Se um carrinho de sorvete 

não tivesse passado, ele jamais teria escapado.
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– Ah, seu bobo, isso é lenda – respondeu Sally. – Os 

golens das neves só incomodam se a gente chegar 

perto de uma aldeia humana. Nossa casa fica bem 

longe, do outro lado da montanha.

– Ah, então tudo bem.

Contei a ela os meus planos e falei sobre o Mundo 

Aterrorizante, o Esmagador de Zumbis, meu irmão-

zinho e os caras que vão ao bioma da selva comigo. 

Depois contei sobre a roupa nova que minha mãe 

queria comprar para mim e...

Hummm... E eu achava que era a Sally que falava 

muito.
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Quarta-feira

Hoje, na aula de susto, fizemos um passeio para 

estudar morcegos.

Sinceramente, acho que os morcegos são burros. 

Eles só ficam voando de um lado para outro. Não 

fazem nada legal, como os coelhos assassinos ou os 

ghasts...

Tivemos que entrar em várias cavernas para encon-

trá-los, mas não vimos nenhum. Então a professora 

Ossuda deixou a gente explorar um pouco, desde 

que seguíssemos uma regra:

– Não incomodem as aranhas das cavernas. Vocês 

sabem como elas ficam incomodadas.
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Esquely, Slimey, Creepy e eu entramos em uma ca-

verna totalmente escura.

– Hisssssss...

Já dava para escutar o Creepy ficando nervoso. 

Mas, quando vimos uma luz lá na frente, ele se 

acalmou. A luz levava até uma mina abandonada. 

Na verdade, parecia que alguém tinha acabado de 

trabalhar ali.

– Ei, isso me lembra um filme que vi ontem à noite 

– comentou Esquely. – Indiana Bones e o Templo 

da Perdição. A melhor parte foi quando o Indiana 

Bones pulou dentro de um carrinho de mina e saiu 

em disparada, como se estivesse em uma monta-

nha-russa.

– Bem, tem um carrinho de mina ali – falei. – Por 

que a gente não entra nele?

Entramos no carrinho e fingimos que estávamos em 

uma montanha-russa gigante.

– Pessoal, eu não estou me sentindo muito bem... – 

disse o Creepy.



13

– Está enjoado? Descansa um pouco no banco de 

trás do carrinho – sugeri a ele.

– Ah, tudo bem.

Só que assim que o Creepy se sentou, o pé dele ba-

teu na alavanca do freio.

– Ei, estamos nos movendo!

De repente, o carrinho de mina acelerou e passou 

por algumas cavernas até chegarmos ao alto da 

montanha, e então: vuuuuusssshhhhh!!!! 

– AAAAHHHH!!! – gritamos juntos.

O carrinho estava a uns 100 quilômetros por hora, 

passando por todas as cavernas da mina.

– AAAAHHHH!!! – continuávamos a berrar.

– Ei, cadê o Creepy? – perguntou Slimey.

A gente olhou para o fundo do carrinho e... o Creepy 

tinha sumido!
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Do nada, escutamos um “BUUUUUMMM!” vindo 

do lugar de onde a gente tinha saído.

– Ai, não! Será que...? – perguntou Esquely, com 

uma expressão de preocupação no rosto.

Então, quando chegamos ao fim do poço de mina, o 

carrinho desacelerou.

– Cara, o que a gente vai falar para os pais do Creepy? 

– perguntou Esquely.

– Não sei – respondi.

Voltamos para a aula da professora Ossuda com a 

cabeça baixa. E ela deu uma bronca na gente por 

termos demorado tanto.

– Professora Ossuda, precisamos falar uma coisa pa-

ra você... É sobre o Creepy... – comecei a falar.

Então o Creepy surgiu do nada:

– Oi, pessoal, como foi o passeio de carrinho?

Esquely, Slimey e eu ficamos sem palavras.
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– Qual é o problema? – perguntou Creepy.

– Você não explodiu? O que aconteceu com você?

– Bom, assim que o carrinho começou a se mover, 

eu caí. Na verdade, eu me perdi. Sem querer, fui pa-

rar numa caverna cheia de dinamite. Daí eu... hum... 

meio que ativei uma. Se não fosse pelas aranhas das 

cavernas, eu teria me arrebentado na explosão – res-

pondeu Creepy.

– Como você escapou?

– As aranhas das cavernas me cobriram de teias. Isso 

impediu que eu me machucasse. Daí voltei até aqui 

montado nelas.

– Bom, fico feliz por estar tudo bem com você – de-

clarei.

– Cara! – exclamou Esquely, suspirando. – Eu queria 

muito montar uma aranha da caverna!
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