São Gonçalo
O Espírito que Perturba
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Era uma vez... Uma família que tinha acabado de se mudar para uma casa
muito sinistra, nomeio do nada, as margens de um lago. A família era formada por 6
pessoas o pai – Rodrigo, a mãe – Paula e mais 4 filhos Clarise, Melissa, Lúcia e Renato.
Eles estavam felizes com a mudança, mas não sabiam que a noite na hora de dormir
iria acontecer algo terrível.
A Noite chega... Todos vão para os seus quartos. E derrepente Clarise ouve um
barulho muito alto vindo do porão da casa, ela fica com medo e acorda Melissa, as
duas descem as escadas até o porão, quando chegam lá, encontram uma boneca
sentada em cima de uma cadeira, e ao lado da boneca tinha uma caixinha de música
com um vestido branco, todo rasgado e bem sujo, a caixinha de música estava com o
vidro quebrado. As meninas não se assustaram muito, só que derrepente a boneca
gargalhou e começou a se mecher, Melissa como era muito medrosa saiu correndo,
pedindo por socorro!
Clarise estava com tanto medo que não conseguia falar. Com os gritos de
Melissa, a mãe e o pai acordaram e seguiram o som da voz dela. Os pais chegaram no
porão, mas a porta trancou sozinha e a luz se apagou. E a bonequinha virou uma
pessoa muito assustadora, uma bruxa! E a luz acendeu, as meninas viram um
machado, e então Clarise resolveu agir, pegou o machado e começou a bater na bruxa,
a bruxa morreu e as portas destrancaram, e os pais vieram correndo, as meninas
contaram para os pais, e eles se mudaram para outra cara em uma vila mais eles
queria saber mais sobre a história da antiga casa, e pesquisaram, descobriram que a
107 anos atrás naquela casa morava uma bruxa que matou as próprias filhas e depois
se enforcou. A família toda ficou meio “sem palavras”, mais eles seguiram a vida e a
antiga casa foi derrubada e em cima dela foi criando um cemitério que existe até hoje.

