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A Lenda da Surumba
A Surumba pra quem não conhece, têm olhos roxos, cabeça de touro, corpo de
rato, braço de homem e rabo de lagarto. A Surumba ataca qualquer ser vivo. É um
monstro que aterrorizou a cidade de Garruchos em 1980.
Ela atacava todos os dias, destruía todas as coisas que você possa imaginar
ninguém conseguia matar aquele monstro, até a aeronáutica brasileira veio tentar
matá-la. Até que um dia chegou a cidade um homem muito valente chamado Huck. Ele
nunca perdia para os monstros, lutar com monstros era a rotina dele.
Huck era um jovem destemido, um campeão e muito, mas muito corajoso!
Logo se entrelaçou mato adentro a caça do maldito monstro que aterrorizava a cidade.
Quando derrepente uma mulher apareceu na sua frente, seu rosto brilhava
tanto que Huck não podia vê-lo. A mulher fez uma revelação a Huck “para você
destruir o monstro deverá cortar seus chifres com a espada da coragem, mas antes
você deverá encontra-la na caverna do monstro tenha cuidado o monstro é muito
poderoso”!
Huck seguiu em direção a caverna em seu lindo e forte cavalo negro, ao avistar
a caverna pulou de seu cavalo e já podia ouvir o som amedrontador de sua fúria. Certo
que Huck era mesmo um jovem de coragem inigualável e jamais iria desistir. Logo
avistou a espada que brilhava como diamante, pegou e partiu pra cima do temido
monstro. Huck lutou tanto e antes do nascer do sol cortou-lhe os dois chifres.
O monstro se transformou numa linda jovem que passou a ser guardiã da
cidade. O Huck... bom ele se transformou em um monstro, tão temido quanto a
Surumba e dizem que ele vive por aí, entranhado no meio do mato, esperando a hora
certa de atacar você.

