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Um dia se mudou alguém do lado da minha casa,só que era um homem sem
mulher sem filhos e nenhum animal. Esse homem tinha umas pernas gigantes e os
braços verrugados e era muito estranho.
Depois disso quando voltei da escola lembrei que minha mãe me disse:
-filha quando você voltar entre e tranque a porta e não abra para ninguém e
não deixe ninguém entrar.
De repente eu ouvi uma voz bem grossa falando assim:
-latre de gato rabo de leão dedo de um morto e para terminar língua de uma
bruxa velha de 395 anos.
Eu fiquei horrorizada com tudo isso fui correndo para casa o homem ouviu e ele
desconfiou que ela soubesse que ele era um bruxo mal de 122 anos mas ele tinha a
aparência de 33 anos
Eu tranquei a porta como se o bruxo estava atrás de mim de repente a garota
olhou pra trás e o bruxo estava lá com os olhos vermelhos como se dentro dos olhos
tinha sangue
A menina deu um grito igual filme de terror assim:
-ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.
De baixo do bruxo tinha um tapete e a menina teve uma ideia brilhante como
se fosse um cientista
A menina se abaixou bem rapido e puxou o tapete o bruxo caiu no chão e a
garota subiu as escadas e se escondeu na lavanderia dentro da roupa suja,O bruxo
nem viu lá e os pais da garota chegaram e o bruxo fugiu pela janela do segundo andar
Os pais não viram neuma bagunça e a mãe deu um grito:
-Raquelllllllll,Você conseguiu deixar tudo limpo assim amanhã comprarei um
presente pra você
A menina respondeu:
Mãe já se oque eu quero a filha respondeu com uma cara de medo:
-Quero se mudar daqui.

A mãe perguntou:
Por que minha filha?
A garota respondeu com uma mentira:
-Ah porque,porque não tem muitas meninas
A mãe disse tá bom amanhã nos vamos tá bom
A garota disse:
-Claro mãe
Eles se mudaram ai o mago fez uma bruxaria e falou:
-garota garotinha bem maluquinha você vai ficar com a cabeça bem tortinha.
A menina ficou com a cabeça torta com um bom tempo até os 84 anos.

