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Dedico este livro as pessoas que eu mais amo no mundo.
Papai, Mamãe e Lia
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O INÍCIO DOS TEMPOS

E

m 1982 teve uma guerra e essa guerra
não foi legal ainda mais pro lado dos

ai

que

cientistas
os

foi

cientistas

descobriram uma

bomba

eles

que iria mudar

acharam

que

tudo, mais como

tinham

acabado

descobrir que

de

essa guerra só ia
O

piorar!!!!.

nome

desse

cientista é Joni,

mas o povo

suspeitava

cientista pelas

do

bombas que ele

já

criou

o

povo achava que

a bomba era

dele MAIS ELE

NEGOU.

Em 1999 ele mandou um avião com a
bomba. Quando a bomba estava caindo começou
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um

tumulto

todo

mundo

gritando mais o herói (super
Jake) tentou escapar com 10
pessoas

mas

ele

não

aguento e soltou 2 pessoas e
ele logo viu uma fila pra uma
capsula todos pedindo piedade para entrar, o
herói foi e com toda força ele derrubou o muro e
todos entraram, ai o herói disse para os guardas,
“essa cápsula é para todos” o guarda disse
para o herói, “mas só cabe 100 pessoas ai” o
herói gritou “parem !!!” Ai o herói foi também,
quando faltavam poucos segundos...3.2.1.
Ele fechou. Muitas pessoas ficaram. Logo viram
que essa capsula foi feita faz 1000 anos, era tudo
enferrujado, tudo amassado, quando o elevador
chegou eles viram cápsulas de congelamento.
Eles se congelaram por 500 anos.
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A CÁPSULA
Quando

o

herói

acordou ele saiu da
capsula, tudo estava
destruído quando ele olhou para traz tinha um
zumbi olhando para ele, ele deu um soco no
zumbi quando o zumbi caiu ele viu que tinha
mais, ele foi e fechou de novo quando ele voltou,
as outras pessoas estavam morrendo o herói
olhou para traz e viu sua mãe, ela estava
morrendo a mãe do herói disse “Jake não me
sinto bem” o herói disse mãe relaxa eu vou na
cidade procurar comida, tchau mãe já volto, ai ele
parou, ai a mãe dele disse: “o que foi o Jake”.
Disse tem zumbis lá fora, a mãe dele disse: “não
pode ser como assim”, o herói disse os
cientistas jogaram uma bomba atômica, as
pessoas que ficaram fora devem ter virado
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