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Introdução
Ao construir esta história, tentei buscar ideias no mais profundo
do mundo da imaginação. Walppher mostrará para as pessoas o
verdadeiro sentido da vida.
Walpper viverá a emoção de tentar mudar a realidade de sua
vida, passando por provas e mudanças profunda na realidade vida.
Ao ler, você perceberá a emoção de uma história ficcional,
mesclada com uma história real.
Podendo concluir que a vida tem vida própria!
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CAPÍTULO 1
Uma simples mulher que morava no vilarejo Rocha em Uruana,
uma cidade do interior goiano, chamada Lucinete, estava grávida de seu
primeiro filho; muito feliz, sabia que tudo mudaria a parti daquela
gravidez. Seu marido um homem que trabalhava no campo. Um homem
que não sonhava muito.
Em uma bela manhã Lucinete vai até o campo levar comida para
seu marido, no caminho ela passa mal, mesmo assim prossegui, chegando
lá é fala para o marido que não esta bem:
– Valdison estou passando muito mal, acho que vou ter nosso
filho aqui mesmo.
Logo Lucinete entra em trabalho de parto, no meio de uma
enorme lavoura de melancia, nasce o seu tão espero filho, o qual ela da o
nome de Walppher, o sonhador.
Doze anos se passaram e Walppher já era um rapazinho que
acredita que um dia sua vida mudaria. Vivia contando os seus sonhos para
os vizinhos e amigos da família. Senhor Tião já tinha se cansado de tanto
sonhos contados por Walppher; mas mesmo assim ele o encorajava a
busca sempre o que o seu coração queria.
Dona Clara era uma senhora muito simpática que Walppher
gostava muito, todos os dias ele a visita e pedia para ela conta uma
história.
Dona Lucinete e o senhor Valdison não gosta que Walppher ficase na rua, mas ele sempre escapava deles depois que voltava da escola.
Todo do vilarejo conhecia Walpper e o admirava; por onde ele passava
deixava uma semente de amor e alegria.
Walppher também era muito curioso, sempre fazia muitas
perguntas e até irritava as pessoas em alguns momentos. Um garoto
muito travesso.
Porém ele não imaginava o que iria acontecer. Em uma linda
manhã do dia 24 de novembro de 1988, Walppher saiu de casa escondido.
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Ele vai para debaixo de um ipê que havia próximo ao vilarejo. Sozinho
começa a pensar sobre a sua vida; sua mãe estava doente, seu pai já não
conseguia trabalhar e ele era uma criança, como poderia ajudar a sua
família.
Triste as lagrimas começaram a rolar em seu rosto, quando ele
ouviu uma voz o chamado; assustado ele pensa em correr, mas resolver
ver quem era. Em cima do ipê estava um ser estranho. Temeroso ele não
sabia o que fazer. O ser pequenino e amarelo desceu da árvore e afirma
ter vindo buscá-lo para o seu mundo.
Walppher pergunta o nome da criatura:
_ Qual é o seu nome?
_ Meu nome é Soni, sou do planeta Imagy.
_ Você sonhou e aqui estou. Vamos para o mundo Imagy, segure
na minha mão. Em um passo de mágica eles apareceram em Imagy, o
mundo das imaginações, das fantasias e das ilusões.
_ Que lindo lugar Soni. Tudo é perfeito.
_ Sim Walppher! Tudo aqui é lindo como os sonhos das pessoas.
_ Mas vamos por que tenho que te apresentar ao senhor Phippe.
_ Que é ele?
_ O senhor governador de planeta.
CAPÍTULO 2
Ele estava admirado com tanta coisa linda, praças de doce, os
animais falando, as casas lindas e organizadas, ruas limpas, pessoas
dividindo tudo que tinha com o outro. A paz e amor reinavam naquele
lugar mágico.
_ Onde fica a casa do senhor Phippe?
_ Fica na floresta, meu jovem.
_ Por que ele mora na floresta?
_ Logo descobrira.
_ Senhor Phippe, onde esta?
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