1 um passo a frente da vida

você deve estar se perguntando: porque eu quis
escrever um livro.
porque sempre sonhei em escrever um livro e
quando era menor inventava várias histórias e gostava
muito de escrever,depois meu professor de português
escreveu um livro ai ﬁquei com tanta vontade de
escrever que pesquisei pesquisei e pesquisei...
é achei esse site e agora estou eu aqui escrevendo
meu livro.esse livro fala sobre algumas coisas que
aconteceu comigo que eu dou conselhos para você que
está lendo não fazer.

bom o objetivo desse livro e entreter aos leitores e
fazer reﬂetir sobre decisões da vida.
bom lá estava eu no banheiro com meu padrasto
vendo ele arrumar o cabelo quando começo a cantar
(por um motivo que não me lembro), continuando
começo a cantar: não sabe não sabe vai ter que
aprender cabeça de burro orelha de ET é era orelha de
burro cabeça de ET ai o meu padrasto cantou
novamente mais ele cantou certo ai quando estava
saindo do banheiro para ir paro o quarto conversar com
minha mãe o meu padrasto leva um escorregão do
tapete e cai dentro da privada (tava com a tampa
fechada), é começamos a rir e a chorar não para
vamos mais ai chegando no quarto minha mãe disse:
--- porque vocês estão rindo?
nós respondemos rindo ai minha mãe começou a rir e
ninguém parava mais de rir.
(nunca cante não sabe não sabe... errado).
.

bom #semprefalobom continuando...
um dia na escola era dia da copa do Brasil é nesse dia
podia vir sem uniforme tá ai no dia seguinte liguei
para mãe da minha ex melhor amiga kamilly cristina
valeria dos santos (não tinha necessidade de falar o
nome completo rissos) continuando...
porque a mãe dela era uma professora do primeiro ano
da mesma escola eu tava no 4 ano ou 3 ano não
lembro e não sabia se era para vir de uniforme no dia
seguinte ai ela falo que era eu entrei na minha sala e
eu era a única sem uniforme e todos começaram a rir
de mim (chorrei no dia) e ai ﬁquei tão brava que dei
um tapa na cara de um colega (fraquinho) ai eu fui
para casa mais naquele dia na escola brinquei o dia
todo (não tinha lição no dia!).

quem nunca foi uma patricinha?!
eu já fui e sou (mais com muita moderação) digo
patricinha não de se achar mais sim de querer
empressionar a todos e ser a mais perfeita bom
sempre fui assim não sei o porque deve ser coisa de
menina más também era para eu ser assim mesmo
tenho tudo que eu peço ( menos a casa da barbie e a
bolsa do furby) tirando isso tudo que eu peço eu ganho
não quero me exibir mais faço curso de inglês e adoro
mais no lado pessoal não sou patricinha amo minha
familia e amigos se alguém maltratar eles eu arrumo
briga e sempre fui assim (sou vaidosa)
#amomaquiagem.

estou com preguiça de escrever o resto do livro mais
por meu leitores vou continuar amanhã dia 04/03/16 e
o primeiro dia de aula do meu curso de inglês (como se
ele fosse meu) eu estou no kids 3 depois kids 4 e
depois adivinhem teens 1 e assim por diante (amo a
teacher leticia frança) (sempre quis ir para frança)
(teacher e professora ou professor em português)
continuando....
amo inglês e amo tudo
#amomuitotudoisso ( amo muito tudo isso)
#amovioletta (amo violetta)
#amojustindancenow ( amo justin dance now (e um
jogo) )

tá e isso........

ainda sexta página do livro que droga...
nesta página vou falar sobre livros ( é livros mesmo)
vocês gostam de ler? é o meu livro? eu gosto é vou
indicar alguns livros para vocês
1. querido diário ótario.
2.diário de um banana.
3.a culpa e das estrelas.
4.você já pensou em escrever um livro?
esses são alguns dos meu livros preferidos
eu queria que uma editora publica-sse meu livro mais
acho que não vai dar certo mais vou fazer o possivel
para que publiquem meu livro bjss.

estou muito ansiosa para amanhã porque a minha
amiga da escola nova faz curso de inglês no mesmo
CNA do que o meu (CNA signiﬁca: curso nativo
americano)...
é ela disse que vai estar com uma blusa da minnie uma
calça jeans e um casaco de bolinhas vou encontrar ela
eu vou de calça jeans de oncinha blusa amarrada com
um nozinho uma blusa de coração um colar de prata e
um red band de ﬂores brancas meu sapato vai ser de
cor verde água de ponta ﬁna (vou levar meu celular
comigo) estou muito ansiosa mais estou nervosa com a
barriga tremendo ui que frio na barriga (odeio o
uniforme da escola normal) o CNA pode ir com
qualquer roupa mais já a escola normal não,que droga.

essa é a minha diva...
martina stoessel mais conhecida como violetta e tini
tenho vária coisas
dela:tênis,roupa,mochila,estojo,caderno,agenda,diário,
maquiagem,esmalte,bandeira,foto,autográfo e muito
mais já fui no show dela tenho também uma
xícara,uma capinha de celular e outras coisas mais
oque me tocou no fundo do coração foram as músicas
#indico (verdade total) sou uma V-lover é uma tinista.

eu aqui de novo ainda na nona página mais não vou
desistir do livro #cansada.

essa foto é uma série que marcou minha vida o nome e
no ritmo essa menina de cabelo preto e a zendaya ela
interpreta a rock e a ruiva e a bela thorme que
interpreta a cece as musicas me tocaram e o jeito de
agir delas me tocaram #vedade

aquela imagem e da novela cúmplices de um resgate
nova novela que estreio no SBT más eu não ligo muito
oque me encantou foram as músicas a história da
novela não as meninas daquela foto são a isabella e
manuela interpretadas pela larissa manoela que
namora o ator joão guilherme que faz o papel do
joaquim nessa mesma novela também tem a bia jordão
que faz a julia kevien que faz o felipe a giovanna
chaves que faz a priscila o felipe gomes que faz o teú e
não menos importante a dóris que era interpretada
pela duda é agora e interpretada por soﬁa valverde.

eu amo esses shorts da para sair para viajar para ir a
praia e até mesmo para ﬁcar em casa tenho vários
shorts desses inclusive o famoso shorts saia vcs tem?
eu tenho.

vcs já assistiram?
eu já essa da foto e a mal que essa atriz ja interpretou
a liv na série liv e maddie.esse ﬁlme está bombando
corram para assistir.

aqui está a foto da série liv e maddie que comentei na
página anterior as duas foram interpretada pela a
mesma atriz que fez a mal no descendentes. essa série
é super legal quero muito que vcs assistam passa no
disney channel essa série.

essa folha e diferente porque de 15 em 15 folhas eu
vou mudar a folha para não ﬁcar chato eba! já estamos
na página 15...(meus dedos estão com cainbra)

já assistiram zack e cody?
se não coram no disney channel para assistir e e a
terceria foto de programas com gêmeos né kk
bom esse livro e de coisas aleatórias e é o volume 1
então espero que vcs não se incomodem com as fotos.

é esse ﬁlme já assistiram?
esse ﬁlme e o zapp! também interpretado por zendaya
inclusive para quem gosta de musicas mais eletronicas
e gosta mega super hiper do seu celular vai gostar
desse ﬁlme (imagine vocês controlarem a mente de um
garoto).

gente esse livro vai só ate a página trinta 30 ok?
e esse livro vai ser gratuito.

#assistam só que no disney channel vai estar escrito a
garota conhece o mundo e não riley eo mundo ok?

a loirinha da página anterior é interpretada pela
sabrina carpenter escutem as músicas dela e muito
boa é tenho o vestido que ela usa no clipe eyes wide
are open acho que esse o nome (não tenho certeza)
pesquisem no youtube é alguma coisa assim.
falando em youtube tenho uma canal que é carol
criativ dão uma passadinha lá leitores é aqui vai alguns
canais que eu gosto.
1.manoela antelo
2.ﬂipe calixto (não lembro direito o nome)
3.julia silva
4.rick santina
5.manual do mundo
6.bel para meninas
7.penteados para meninas
8.nina para meninas
9.lon jump
10.carol santina

vocês gostam de música?
vou dar algumas sugestões.
1. demi lovato (heart attack)
2. sabrina carpenter (eye wide open)
3.ABC em inglês em música
4.martina stoessel (imagine) é ( descubrí)
5.demi lovato (this is me)
6. lucas lucco ( vai vendo)
7. luan santana ( chuva de arroz)
8.major lazer (leon on )
9.justin biber (sorry) é (what do you mean)
10.annita,mc.gui,ludmila (ano novo)

não poderia faltar ela no meu livro a mais linda you
tuber taciele alcoleia.
te amo taciele e o feeh é super engraçado kkk.

quem ja ouviu falar em crepusculo?
eu ja ouvi falar mais nunca li o livro e nem vi o ﬁlme
bom vou deixar sugestões de ﬁlmes ai em baixo.
1.zapp!
2.frozen
3.detona ralf
4.meu passado me condena 2
5.hotel transiuvania 2
6.minions
7.operação big hero
8.16 desejos
9.bad hair day
10.feiticeiros de waverly place-o ﬁlme

#assistam não fui eu! no disney channel.(gêmeos
denovo)

assistam essa garotinha linda.também tem o ﬁlme que
é possa sorte charlie feliz natal. é ilario.

bom o nome e programa de talentos mais tudo bem é
pra quem não sabe essa e a china anne macle ela tem
uma música que e dynamite escutem é muito boa
também e do disney channel.

bom falta 5 páginas para acabar o livro ﬁquei aqui o dia
todo escrevendo mais valeu apena o esforço sou muito
grata a todos que leram o livro visualizaram e
gostaram agradeço muito bjss.
é se alguém da minha escola estiver lndo isso me fale
imediatamente amanhã!!!!
bom conﬁssões:
1.ﬁz californiana
2.meu celular e moto g 1
3.sou youtuber
4.era metida
5.sou famosa #soquenão
6.faço curso de inglês
7.tenho 10 anos
8.amo tudo que tenho
9.sou mandona
10.tenho 4 irmãs comigo 5 e 1 irmão (sou a mais
velha).

minhas melhores amigas são: ana beatriz oliveira costa
é kamily araujo.

amo vcs migas lindas beijocas
meu apelidos:
1.c.c.c (caroline cardoso contti)
2.carol
3.caroline
4.coraline
5.corol
6.cacau
7.gagau
8.calol
9.caol
10. caroline!!

o livro vai ﬁcando por aqui....
tchau. agradeço a todos.

