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Desafio: História enviada por Nana - Encantos e Desencantos
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Tudo começou quando alguns estudantes resolvem se encontrar no pátio da
faculdade!Seus nomes são Célia (a garota que bebe água), Alfredo (o loirinho
de preto), Bárbara (a ruiva), Sandro (o loiro de bermuda),e outros alunos.
Eles conversavam sobre empregos, fofocavam da vida alheia entre outras
coisas.

Conforme a hora foi passando,muitos foram embora,menos Bárbara e
Sandro,que resolveram ficar ali sozinhos para se conhecerem melhor.
Eles começaram a conversar,e foi surgindo um sério interresse entre os dois!
Resolveram então começar uma relação!

.n
et

w

w

w

.th
es

im

st
v

No outro dia,Sandro e Bárbara eram só carícias,beijos e abraços!
A turma fica muito surpresa em saber que eles haviam começado a namorar!
Mais surpresa ainda foi para Célia,que tinha um certo interesse em Sandro.
Mas ao ver os dois ali,naquele love,ela ficou decepcionada.
Alfredo ainda tentava chegar nela com calma,com carinho,mas ela não queria
outra pessoa!
Ela desejava Sandro!

Célia,ao sair da faculdade,foi para o seu trabalho.
Ela trabalhava numa lanchonete ali do bairro.
Ela estava muito triste por ver que havia perdido Sandro para aquela ruiva
metida a besta.
Mas qual não foi sua surpresa ao ver Alfredo chegar na lanchonete!
Ele tentava animá-la de todas as formas possíveis,e ela agradeceu pela força:
- Obrigada Alfredo!Você é um ótimo amigo!Muito obrigada mesmo pela força
que está me dando!
- Não gosto de te ver triste Célia!Só de ter feito você sorrir já me sinto com o
dia ganho!
Alfredo,coitado,era apaixonado por ela,mas ela só o tinha como amigo.
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Mesmo assim,ele sempre ficava insistindo,pois um dia ela poderia esquecer
Sandro,e o caminho ficaria livre para ele!
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Mas Célia teve uma decepção ainda maior ao sair da lanchonete.
Ela estava indo para casa depois de um exaustivo dia de trabalho,quando
encontra Sandro!
Ele a trata com total desprezo e deixa bem claro que nunca foi com a cara
dela desde o dia em que ele à viu.
Foi uma tristeza só para Célia!
Mas mesmo com ele tendo dito todas aquelas coisas pra ela,ela ainda o
amava e ia lutar por ele até o fim.

Ao chegar em sua casa,ela ouve a campanhia tocar!
E ao abrir a porta,ela se depara com um misterioso pacote!
- O que será que tem aí dentro? - ela se perguntava.
Resolveu então,abrir o pacote!Ela levou um susto!Eram objetos
mágicos,ingredientes e até uma varinha mágica.Dentro do pacote também
veio um bilhete que dizia:
"Faça com que todos os seus sonhos e desejos se tornem realidade!!Até
mesmo aqueles que você considera impossíveis!!"
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No mesmo instante ela pensou em Sandro!Pensou também quem poderia ter
deixado aquela caixa ali!Depois de muito tempo ela resolveu que iria fazer
aquilo que o bilhete dizia!Iria transformar todos os seus sonhos em
realidade!Iria fazer mágicas!
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Ela entrou em casa e começou a fuçar o livro de magias!Encontrou a magia
para se transformar em uma pessoa famosa!Ela então não pensou duas
vezes!
- Vou fazer com que todos aqueles que me tratavam mal comam na minha
mão!Terei fama e poder!E assim poderei conquistar definitivamente o Sandro!
- dizia ela.
Quando terminou a magia,Célia a jogou sobre si!Sua colega de quarto
dormia,alheia a tudo!

E no mesmo instante um brilho começou a rodeá-la!Suas roupas se tornaram
caras e chiques!Ela agora era uma estrela,mais uma no mundo dos famosos!
Agora Sandro,você não me escapa! - pensava ela.
Mas antes de ir se deitar,ela preparou alguns outros feitiços que muito em
breve seriam úteis.
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Ao chegar na faculdade no outro dia,ela era o centro das atenções!Todos se
perguntavam como Célia havia conseguido toda aquela fama de um dia pro
outro!Ela apenas respondia que "havia tido a oportunidade que sempre
desejou".Todos olhavam para ela,invejavam ela.até emsmo Bárbara!O único
alheio a tudo era Sandro!Célia então ficou inconformada.Achou que com
fama,poder e dinheiro ela conseguiria um mínimo de atenção de Sandro,mas
ele continuava frio e grosso com ela!
- Se você acha que irei desistir tão fácil assim Sandro,enganou-se!E
muito!Você ainda será meu!

Na saída da faculdade,Bárbara virou para ela e disse:
- Você pode estar famosa,com muito dinheiro,mas o que você quer sempre
será meu!
Célia virou-se,revoltada e respondeu:
- Como você é baixa Bárbara!O Sandro ainda será meu!Isto é apenas uma
questão de tempo!Ele nunca que irá passar o resto da vida dele com uma
pessoa baixa e repugnante como você!
Bárbara não se conteve!Partiu para cima de Célia,que também não deixou
barato e desceu a porrada nela também!Foi uma baixaria!
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Porém,Célia tinha um pequeno trunfo desconhecido por Bárbara!
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Ela tira de sua bolsa a sua varinha mágica e...

ZÁS...transforma Bárbara em uma rã gorda e horrenda!
Sandro que havia saído para ver o que estava acontecendo levou um susto!
Aquela rã começou a vir pular pra perto dele.
Ele virou-se para Célia e perguntou:
- O que significa isso Célia?Como você pode?!
Célia virou-se com um sorriso sarcástico e respondeu:
- Calma meu amor!Não se preocupe!Chegou a hora da gente deixar o
passado pra trás e viver a nossa vida!
-O que você está falando Célia?Você bebeu? - perguntou Sandro assustado.
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Mas ele nem teve tempo para pensar!Célia girou sua varinha mágica
e...ZÁS...lançou um feitiço todo apaixonado em cima de Sandro!

Na hora ele se apaixonou perdidamente por ela!Célia se sentia vitoriosa!
- Finalmente eu conquistei o homem da minha vida!Agora ele é todo meu! - se
vangloriava ela.
E um beijo finalizou aquele momento mágico de Célia!
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Ela não pensava mais em nada!Só queria aproveitar aquele momento!Ela
então então teve uma idéia!
- Amor,que tal se a gente fosse jantar naquela lanchonete onde eu
trabalhei?Estou com uma fome!
- Se você quer,quem sou eu para ficar contra,minha querida!
E então lá foram eles até a lanchonete!Tiveram um jantar maravilhoso!Só
que,para estragar a noite mágica da vida de Célia,quem aparece
repentinamente na lanchonete??Bárbara!!
- Me parece que seu feitiçozinho não tem efeito prolongado não é mesmo sua
bruxinha de meia-tigela?! - blefava Bárbara.
- Ora sua,quem você pensa que é para vir aqui me insultar!Sua barraqueira!
-Eu não sou barraqueira,e só vim aqui buscar o que é meu por direito!O
Sandro!
- O Sandro não é propriedade sua! Bárbara então olhou para ela,puxou
Sandro pelo braço e riu sarcásticamente:
- Não é minha propriedade?Veremos então!

Na casa de Bárbara:
- Vamos lá Sandro!Pode começar a se explicar!O que vc tem a dizer sobre
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aqueles beijos da lanchonete?
- Bárbara,eu estava enfeitiçado por aquela garota!
- O quê??Ainda tem coragem de dizer isso na minha cara?!Seu cachorro!
- Mas eu estava mesmo!Ela em jogou um feitiço naquela hora em que fui ver
o que havia acontecido com você!
- Você jura que foi isso mesmo que aconteceu?
- Juro por tudo que é mais sagrado!
- Você me perdoa então?
- Mas é claro!Eu só gosto de você!Você é a mulher da minha vida!
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E depois de muito papo,eles se reconciliaram e passaram a noite juntos!No
outro dia,chegaram também juntos à faculdade!Célia se sentiu
derrotada!Sandro à olhava como se ela fosse um inseto!Bárbara então,nem
se fala!Alfredo então chegou em Célia e disse:
- Não fique aborrecida!Ele não te merece!Nunca mereceu!
- É verdade Alfredo!Mas vamos esquecer isso!Que tal um filminho com
pipoca? - perguntou Célia.
-Eu adoraria! - respondeu Alfredo.
-Então vamos lá pra casa!
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E lá,depois de muito papo,Alfredo finalmente conseguiu,depois de tanto
lutar,o amor de sua querida Célia!Ele se sentiu o homem mais feliz do mundo!
Me belisca pra ver se eu estou sonhando! - pediu Alfredo
- Se você estiver sonhando,eu estou louquinha pra entrar nesse seu sonho!
Nem preciso dizer que eles começaram a namorar,né?!
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Hoje em dia,Célia é uma famosa atriz!Ela já recebeu até propostas para fazer
filmes!Ela e Alfredo formam um dos casais mais bonitos da alta
sociedade!Bárbara e Sandro estão noivos e pensam em se casar!Eles
também são muito felizes! Célia continua fazendo mágicas,apesar de Alfredo
não gostar muito!De vez em quando aparecem algumas coisas estranhas em
seu quintal como cristais,troncos entre outras coisas!Ela até hoje não
descobriu quem foi que deixou aquele pacote estranho e mágico em sua
porta!Ela só sabe que através dele,ela pode encontrar em fim a verdadeira e
única felicidade!
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