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Caroline e a Biblioteca Secreta

Caroline Carol, era uma jovem de 22 anos, cabelos
longos e olhos castanhos, seguia uma vida simples, de
poucas coisas e poucos gostos, era viciada em livros por
assim dizer, tinha ficha para alugar livros em todas as
bibliotecas da cidade, pois era bem exigente a qual livro
iria querer ler, seus favoritos eram " O GATO DE OLHOS
ROXOS" e "O GABINETE".
Certo dia ela foi a biblioteca que ficava mais longe de
sua casa, a biblioteca se chamava "Le Conheces 
Biblioteca Municipal ", ela pegou um ônibus para ir,
queria pegar o livro " A ÁRVORE FRANCIS", estava
curiosa quanto ao seu conteúdo, chegando lá falou com o
bibliotecário , pediu o livro mas ele falou que já havia sido
alugado, ela ficou chateada assim começou a vasculhar a
biblioteca para procurar algo para ler pelo menos naquela
noite.
Seguindo para o ultimo corredor de livros da biblioteca

ela não havia ainda encontrado nada de seu interesse ou
que já não tivesse lido, então pensou bem e resolveu
desistir de procurar, foi quando ouviu uma voz.
" Hei , psiu aqui em baixo".
Caroline olhou espantada para o chão, a voz parecia vir
atrás da ultima estante de livros, o que era estranho pois
atrás havia apenas uma parede, ela se abaixou para ver
melhor, retirou alguns livros da frente e para sua surpresa
encontrou uma maçanete de porta, tentada pela
curiosidade, ela giroua e entrou se espremendo por entre
o vão da estante e os livros.
Ao adentrar o local, haviam algumas velas acessas e um
longo corredor que no final levava para outra porta, ela
seguiu o caminho e abriu a próxima porta, ela então
chegou em uma ala principal, igual a biblioteca que
estava a pouco, e ao fundo outras estantes repletas de
livros, sentado no balcão havia uma pessoa muito
suspeita, provavelmente o bibliotecário, ao qual Caroline
chegou mais próximo para perguntar.
"Onde estou e que lugar é este?"
A Estranha pessoa no balcão ergueu a cabeça, era um
homem magro com um chapéu pontiagudo bem velho e

com uma faixa branca tapando os olhos, parecia um robô
pelo modo como se movimentava, mas ele olhou para
Caroline e falou.
" Bem vinda a Biblioteca Secreta, creio que a própria
biblioteca a tenha chamado aqui, sintase a vontade para
olhar os livros e se quiser pegar um para você levar,
sintase livre para escolher, o que você escolher será seu,
somente seu."
Ele então voltou a cabeça para baixo, Caroline parou por
um momento para refletir, mas pensou consigo mesma
que aquilo era um sonho ou uma outra ala da biblioteca
Le Conheces  Biblioteca Municipal, mas enfim decidiu
olhar os livros.
Os títulos eram estranhos, um se chamava " Como Ser
Imortal" outro " Como viver em um mundo de sonhos "
havia também um " Você quer ficar rico fácil?", Caroline
estava achando todos muito suspeitos, decidiu voltar e
falar com o bibliotecário, que apenas comentou sobre
esta questão.
"Aqui estão os livros que todos querem ler"
Ela voltou a olhálos, passou várias horas apenas
olhando os nomes, achou que não teria tempo de

folheálos e chegou então na ultima estante, havia um
que lhe chamou muita atenção, se chamava "O Livro
Infinito", ela pegou ele e começou a ler e se encantar com
a história, ela então decidiu que era aquele que queria
levar embora, já que o bibliotecário falou que ela poderia
escolher um e levar, chegou a ele e falou.
"Eu gostei muito deste posso levar? não sei por quê mas
a história é muito boa, eu adorei. Posso? "
O bibliotecário ergueu a cabeça e comentou.
 É claro ótima escolha, este é o ultimo exemplar de "O
Livro Infinito", você deve telo o achado interessante pois
ele é como o próprio nome diz infinito, mas, eu repito,
mas tem mais uma coisa, ele cria a história para você ler
com base naquilo que você deseja ler, ou seja você
nunca se sentirá frustada ou cansada dele, ele vai te dar
exatamente a história que você quer.
Caroline suspirou de felicidade, segurou o livro com as
duas mãos, pois era exatamente aquilo que ela desejava,
assim ela poderia ler e nunca se cansar e a história
sempre ser como ela a espera, mas ela ficou com uma
duvida.
 " Como o livro faz isto?"  Ela perguntou.

O estranho bibliotecário bateu as mãos em sua roupa
escura para tirar um pouco de poeira e disse.
 Ora este é um segredo desta biblioteca que não posso
contar, mas deixeme avisála quando sair daqui também
não poderá voltar, tendo então decidido o livro que quer,
por favor saia que temos que fechar.
Caroline concordou com a cabeça e saiu pelo mesmo
local que veio muito satisfeita com o que havia
conseguido, fechou a porta atrás da estante e passou
pelo outro bibliotecário de Le Conheces  Biblioteca
Municipal, passou tão sorridente e saltitante que até as
pessoas que estavam sentadas lendo a olharam
estranhamente.
Mas nós leitores novamente voltamos ao interior daquela
Biblioteca Secreta e vemos a imagem daquele
bibliotecário muito estranho se desfazendo como areia, os
livros desaparecendo como cinzas e uma voz fria e rouca
falando.
"É hora de fechar"
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A Criatura Anti Vida

Janaine Lincouth, era uma jovem princesa de um
gigantesco reino, onde todas as pessoas do reino a
admiravam, por sua beleza e inteligência, sua vida foi
demasiadamente triste, devido o falecimento de seus pais
em um acidente que ouve, quando em um dia, a
carruagem que os levava de volta ao castelo caiu de uma
ponte, eles morreram na hora.
Ela então passou a viver sozinha no imenso castelo e
com ajuda de seus conselheiros passaram a comandar o
reino que era chamado de Ghausty, tudo estava dando
certo, apesar do acidente de seus pais, aos poucos ela se
tornou forte e firme em suas decisões, não havia guerras,
não havia fome e não havia desemprego, todos estavam
satisfeitos com a princesa.
Ao redor do castelo ficava a cidade e ao redor da cidade
as plantações e ao redor das plantações a floresta de
Umburuiul, nas entranhas desta floresta ficava uma
pequena casa de pedra e dentro desta casa habitava a
unica pessoa que odiava a princesa, mas não só a
princesa, odiava tudo e todos, seu nome era Adiv, mas

ninguém sabia de fato que ele existia, para as pessoas do
reino ele era uma lenda.
Um grande festival estava acontecendo no reino, a
cidade estava em festa, era o dia de Vhan Vreiln ou o dia
que se comemorava as colheitas, a princesa não gostava
de festas, mas gostava de ver as pessoas se divertindo
nelas, ela resolveu então que desta vez iria fazer algo
diferente resolveu fugir, fingindo que estava em seu
aposento para dormir, enquanto na verdade escalava a
parede lateral de seu quarto, seguindo em direção as
colheitas e então em direção a floresta de Umburuiul, lá
ela foi até um rio próximo as plantações e resolveu que
iria acampar lá aquela noite para observar os vagalumes,
algo que ela era muito fascinada .
Então ela avistou a casa de Adiv no topo da colina, ela
sabia o que era, sabia da lenda pois seu pai lhe contava
todas as noites antes de dormir, a lenda de " A
CRIATURA ANTI VIDA". Ela se deitou e começou naquele
momento a pensar na história.

" Era um vez um homem jovem, seu nome era Adiv, ele
tinha lá seus 19 anos, morava sozinho e já cuidava da
sua própria vida, seus pais haviam morrido durante uma
emboscada de soldados do reino inimigo. Então ele

primeiro odiou os inimigos, vivendo uma vida simples,
humilde, trabalhando o dia inteiro para ter o que comer,
sendo que ele plantava, pegava água do rio para
cozinhar, preparava a lenha, entre outras coisas, ele
nunca dependeu de ir a cidade para comprar nada.
Segundo ele odiou as pessoas. Logo começou a odiar
tudo, incluindo a si mesmo, então um velho mago foi o
visitar, o mago queria ajudalo, disse que quando uma
pessoa se prende muito ao ódio, aquilo faz mal para ela
mesma, ele disse que Adiv emana uma aura gigastesca e
obscura, era muito perigoso. Mas Adiv também odiava o
mago, não suportou ficar com ele por perto por mais de
dois minutos e o apunhalou com uma adaga. Antes de
morrer o mago conjurou um feitiço para enviar uma
mensagem ao reino mais próximo, Ghausty.
O Antigo rei, mas muito antigo rei de Ghausty, recebeu
a mensagem em uma bolha mágica que quando explodiu
ele pode ouvir.
 Os magos antigos tinham razão, é possível existir um
ser ANTI VIDA, quem quer que esteja ouvindo esta
mensagem, aqui quem fala é o mago Ruzu, avise o mago
Bouny que aconteceu exatamente como a mil anos atrás.
O Rei logo foi ao encontro de Bouny com alguns
soldados, passaram a mensagem para ele, então Bouny
contou tudo, que a mil anos atrás, surgiu um ser que

começou a odiar todas as coisas que tinha vida ao seu
redor, então as coisas em volta deste ser começaram a
morrer, seu ódio não tinha fim, em breve ele iria consumir
toda vida do planeta, iria matar a todos, os magos antigos
todos se juntaram para enfrentar essa criatura que antes
era um humano, conseguiram derrotalo, mas o planeta
teve uma grande perda, uma enorme cicatriz que
demorou para ser fechada, milhares ou bilhares de seres
haviam desaparecido, então aquilo não poderia se repetir.
Bouny convocou outros magos, o rei de Ghausty
chamou seus reinos aliados, isolaram completamente a
floresta de Umburuiul, uma enorme batalha começou,
criaturas com formatos de sombras saíram da cabana de
pedra onde Adiv estava e atacavam o exército, a energia
era enorme e continuava a crescer, parecia impossível
derrotar Adiv, os últimos magos e seres com poder
mágico reuniram seus esforços no limite de suas vidas
em uma unica e poderosa magia, lançaram contra Adiv ,
uma enorme explosão que pôde ser ouvida a uma
enorme distância.
A floresta Umburuiul havia desaparecido, tudo estava
destruído mas a cabana de pedra ainda estava lá, de pé
e Adiv ainda estava vivo, mas agora estava fraco, toda a
energia de ódio foi quase que retirada de seu corpo e o
que restou foi um ser fraco e imortal, assim ele se virou e
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