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Segunda-feira

– Hummm!

– Querido, está na hora de acordar!

– Hummm... o quê?

– Querido, já é noite, você precisa se levantar!

– Ah, mãe, preciso mesmo?

– Precisa, sim. Aqueles aldeões não vão se assustar 

sozinhos.

– Aff!

– Não me venha com “aff”. Você vai se levantar e se 

aprontar agora mesmo!
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– Tá bom, mãe.

Pais de zumbis às vezes são muito chatos. É sempre 

“faça isso” ou “assuste aquilo”. 

Alguns dias eu queria ser humano, para não ter que 

acordar à noite e sair para assustar as pessoas.

Tenho certeza de que os pais humanos não são as-

sim, não dizem aos filhos o que fazer. Eles devem ser 

superlegais e deixar as crianças ficarem acordadas o 

dia inteiro.

Mas os pais zumbis são diferentes.

“Não saia durante o dia, porque você vai se quei-

mar! Blá-blá-blá”, dizem eles.

Em algum momento, vou passar o dia inteiro fora, só 

para ver o que acontece.

O meu amigo Creepy passa o dia todo fora e nada 

acontece com ele. 

É a mesma coisa com o Slimey, que é meu vizinho. 

Todos eles se divertem. Por que os meus pais não 

deixam eu me divertir?
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Bom, pelo menos não estou sozinho. Meu melhor 

amigo, o Esquely, também não pode sair de casa du-

rante o dia. Os pais dele são muito bravos.

Os pais do Esquely não deixam nem ele ter um 

cachorro.

Ele me contou que o seu tio já teve um cachorro, 

mas o bichinho enterrou a avó do Esquely no quintal 

dos fundos e ela nunca mais foi encontrada.

Coitada...
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Terça-feira

Bom, hoje é dia de assustar. 

Então, preciso sair para assombrar alguns aldeões. 

Na maior parte do tempo é uma chatice, mas às ve-

zes pode ser divertido.

Uma vez, cheguei de fininho por trás de um aldeão, 

levantei os braços e falei: “Uuuuhhh!” 

Ele se assustou de verdade. Ficou com tanto medo 

que saiu correndo e deixou a espada dele cair.

Eu a peguei para guardar de lembrança. Está pendu-

rada na minha parede.
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No outro dia, tentei ser simpático e disse “oi” para 

um aldeão. Ele desmaiou. 

Deve ter sido por causa do meu bafo. Minha mãe 

sempre diz para eu não escovar os dentes. Mas hoje 

eu esqueci e escovei.
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Quarta-feira

Tem um zumbi na escola que está sempre no meu 

pé. Sério, de verdade, ele pisa no meu pé toda vez 

que passa por mim.

O nome dele é Jeff. Eu ficaria menos irritado se ele 

não fosse tão exibido. 

Ele adora se gabar.

– Eu assustei cinco aldeões ontem!

– E daí? Qualquer um consegue fazer isso.

– Mas foi durante o dia!

– O quê? Durante o dia?!?
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– Isso mesmo!

Ou ele estava mentindo ou o cérebro do Jeff não é 

tão defeituoso quanto eu imaginava. 

Ele contou que saiu com o tio num dia chuvoso e os 

dois assustaram um bando de aldeões que estavam 

encolhidos embaixo de uma árvore.

Continuo sem acreditar nele, mas isso explicaria por 

que Jeff tem um cheiro esquisito. Zumbis não po-

dem se molhar.

Hoje, na Escola Monstro, o professor nos ensinou 

qual é o melhor momento para assustar os aldeões. 

Ele explicou que, se tivermos muita sorte, dá para 

pegar um aldeão tentando minerar à noite. Eles 

sempre deixam cair coisas legais que podemos le-

var para casa.

Meu amigo Creepy disse que o tio dele já assustou 

um minerador à noite. Ele quase voltou para casa 

com um diamante grandão.

Mas ficou tão animado que explodiu.
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Quinta-feira

Depois da Escola Monstro, Creepy, Esquely, Slimey 

e eu gostamos de sair para nos divertir um pouco. 

Às vezes, vamos até a aldeia para causar um pouco 

de confusão. 

Nossa brincadeira preferida é bater em algumas por-

tas e sair correndo. Uma vez, quase me pegaram, 

mas eu só precisei dizer “Uuuuhhh!” para escapar.

Funcionou direitinho.

Creepy me disse que já deu de cara com um aldeão, 

mas ficou tão nervoso que começou a tremer. Ele 

tentou se apresentar, mas o cara saiu correndo. 
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Acho que as pessoas não entendem o Creepy, 

coitado.

Minha brincadeira preferida é esconde-esconde. 

Slimey brincou de esconde-esconde com o tio uma 

vez. O tio dele se escondeu na água.

Nunca mais ouviram falar dele.
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