
Aprenda a brincar de Cadáver Excêntrico!

O que é Cadáver Excêntrico? Materiais :

Como brincar:

Você só precisa de mais uma pessoa corajosa o bastante para dar vida à história – 
e que comece a mágica! Para Kai e Leila, de Uma história incomum sobre livros 
e magia, tudo começa quando cada uma delas encontra um exemplar de um 
livro misterioso – e, talvez, mágico. E mesmo que elas estejam em lados opostos 
do planeta, seus mundos diferentes estão prestes a colidir em uma aventura 
inesquecível.

Agora é a sua vez de dar vida à história. Brinca com a gente?

Nota: para melhores resultados, recomendamos que você e seu parceiro de Cadáver Excêntrico 
estejam do mesmo lado do planeta.

É uma técnica de escrita em que um grupo de escritores contribui, um de cada 
vez, com a história. O pulo do gato é que cada escritor não vê tudo o que foi 
escrito pelo outro, só a última linha!

1   Escolha um escritor para começar a história. O Escritor nº 1 começa a 
     brincadeira com um parágrafo curto, de introdução, no topo do papel, sem 
     mostrar para ninguém.

2   Antes de passar para o Escritor nº 2, o primeiro dobra o papel, de modo que 
     só a última linha da história fique visível – ei, Escritor nº 2, não vale espiar!

3   O Escritor nº 2 lê a linha visível e escreve um pequeno parágrafo 
     continuando a história, de maneira que pareça fazer sentido 
     considerando o trecho anterior. Depois de terminar, ele dobra o papel para 
     que, de novo, só a última linha do que escreveu fique visível.

4   Continue dobrando, escrevendo e passando, até chegar ao fim da página.

5   Quando o último escritor terminar seu trecho, desdobrem o papel e leiam a 
     sua história!

• 2 ou mais escritores
• Papel pautado
• Caneta


