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Numa noite de verão uma familia se muda para uma casa antiga que tinha um
lago muito grande nos fundos... Essa familia era composta pelo pai e mãe e três filhos,
uma menina a mais velha e o menino do meio e o caçula.
O pai achou que tinha feito um bom negócio comprando aquela casa e
realmente tudo ia vem, quando em uma noite o casal teve que sair e deixou seus três
filhos sozinhos.
Nesta mesma noite as crianças curiosas foram até o porão e retiraram a tampa
de um caixão velho onde estava aprisionado o espírito de uma velha bruxa que morou
naquela casa. Sem sabe estavam libertando uma velha e terrível criatura.
Mais tarde os pais das crianças chegaram e logo foram dormir.
Durante a noite a bruxa sai de seu caixão e começa a andar pela casa, chega no
quarto das crianças, abre a porta e fica em frente a cama do pequeno Felipe o caçula,
talvez se lembrando do tempo em que comia criancinhas. A menina acorda de repente
e vê aquela mulher feia, suja de sangue com roupa preta em frente a cama de seu
irmão.
A menina se assusta e grita, mas em seguida ela desaparece. Seus pais acordam
e chegam correndo, perguntando o que tinha acontecido. A menina conta tudo que viu
mas os pais a tranquiliza dizendo que é apenas um pesado e diz para ela voltar a
dormir. Algumas horas se passam e ela volta a dormir
Enquanto isso a terrível bruxa anda pela casa fazendo a maior bagunça,
revirando lençóis, almofadas, virando quadros e volta ao quarto das crianças e arrasta
o pequeno Felipe para a margem do lago para tentar afoga-lo pois era da que afogava
suas vítimas e depois comia sua carne. O menino acorda vê a a bruxa e grita, seus
acordam e vão tentar ajudá-la. A terrível bruxa tenta afogar o menino os irmãos
apavorados gritam e pedem socorro, o irmão do meio corre de volta para a casa para
acordar os pais, quando entra na casa, se lembra de um arco que encontrou no porão,
imediatamente pega o arco com flechas de prata e mira na bruxa e disparando uma
flecha só. A bruxa solta o menino que sai correndo e a bruxa cai no lago.

As crianças voltam para dentro da casa e se abraçam e vão dormir, pois os pais
nem acordaram. No dia seguinte, os pais acordam e ficam bravos com as crianças por
causa da bagunça. As crianças arrumaram tudo e não contam a história para os pais,
sabem que eles não vão acreditar. Lá no lago dorme a terrível bruxa presa por uma
flecha.

