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Gildo era um cava lo sel va gem. Nunca nin guém ti nha ten ta do 

mon tar nele. 

Gildo ado ra va cor rer livre pelos cam pos. Os pais dele sem pre 

 diziam:

– Meu filho, cui da do para não  entrar nos cam pos do conde Drácula.

Bom, antes de con ti nuar esta his tó ria, vou con  tar quem é esse tal 

conde Drácula.6
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O conde Drácula é um vam pi ro. Isso mesmo, um VAM-PI-RO! Em 

 outros tem pos ele era mui to temi do, mas  depois dei xou de ser tão 

peri go so. Afinal, ele tem 1.508 anos, e, para um vam pi ro, essa idade 

é como 90 anos para uma pes soa comum, como eu e você.

Pois é, o conde Drácula até já per deu  alguns den tes. Aliás, vou 

con tar um segre do: a ver da de é que o conde Drácula usa den ta du ra. 

Quer saber como eu des co bri esse segre do? Pois foi muito fá cil: meu 

den tis ta, o dr. Bocão, tem  alguns clien tes vam pi ros, entre eles o conde 

Drácula. 
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Um dia, eu che guei antes da minha hora ao con sul tó rio do dr. Bocão 

e encon trei o conde na sala de espe ra. Ele ten ta va escon der a boca com 

a revis ta que esta va lendo, mas eu con se gui ver mui to bem: ele não 

tinha os cani nos, aque les dois den tes da fren te que os vam pi ros usam 

para furar o pes co ço dos  outros. O conde Drácula era BAN GUE LA. Aí 

ele  entrou no con sul tó rio e,  depois de um tempo, saiu com dois den tões 

novi nhos em folha. 

Depois con ver sei com o dr. Bocão e ele con fir mou minha sus pei ta: 

o conde Drácula ti nha aca ba do de colo car uma den ta du ra.

Mas não é só a boca do conde que está dando  sinais de velhi ce. As 

asas que ele usa para voar quan do vira mor ce go tam bém estão gas-

tas e meio fra cas. Assim, o temí vel conde Drácula já não pas sa de um 

vam pi ro velhi nho e can sa do.
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