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Prezado leitor,
Este livro foi todo feito por
mim, Jake Cake. Eu escrevi todas
as palavras e fiz todas as figuras
e demorei séculos. Nele, falo sobre
todas as coisas estranhas que
acontecem comigo e me metem em
encrenca. Coisas estranhas que são
TÃO ESTRANHAS que ninguém NUNCA
acredita em mim.
Quando eu tento contar para os
adultos, eles balançam a cabeça e
dizem: ''PARE DE MENTIR OU O SEU
NARIZ VAI CRESCER!''. Mas eu não
minto. Assim, tudo o que vou contar
aqui é verdade. Tudo REALMENTE
ACONTECEU!
Assinado

Jake Cake

Este livro é dedicado
ao meu amigo John

Aqui estão
três his
tóri a s
INACREDITÁVEIS
sobre quando
eu encontrei:
Um lobisomem........ Página
7
Uma monstra......... Página 4
9
E uma múmia......... Página
93
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LOBISOMEM

udo começou quando eu caí no
sono na aula de matemática da
sra. Beady, que, para começar, não é minha
culpa, porque matemática é realmente
chato e se fosse mais interessante eu
provavelmente teria ficado acordado.
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Eu estava sonhando algo muito legal
sobre não estar na aula de matemática
quando a sra. Beady me cutucou com sua
régua “cutucadora” especial e eu quase caí
da cadeira.
Errei
sa
uma coi
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Essa é a cabeça da
sra. Beady

“Você pregou os olhinhos, senhor
Bolinho?”, ela falou como se fosse uma
rima cantada, o que foi ainda pior porque o
resto da turma começou a rir. Todo mundo
sempre tira sarro do meu sobrenome, Cake,
que é “bolo” em inglês. Eles me chamam
de Bolo de Cenoura, Bolo Inglês, Bolinho
e qualquer outro tipo de bolo
que dê para imaginar.
Minha mãe até me chama
de Bolo de Anjo! Ela acha
que é meigo, mas na real
é simplesmente
horroroso. A sra.
Beady estava ali
parada, me
olhando

11

bem de cima, e eu não sabia o que dizer
porque todo mundo estava parado, olhando
para mim, então eu disse, “Eu não estava
dormindo, só estava descansando as
pálpebras”. É o que meu pai diz quando
pega no sono em frente à tv.
As outras crianças começaram a
gargalhar, mas a sra. Beady continuou
superséria. Não acho que ela tem um
senso de humor muito
bom, provavelmente
porque é professora de
matemática. Eu sei que
se eu fosse professor de
matemática também
não sorriria.
tédio
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