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O Livro
Era uma vez, uma casa no meio do nada muito bonita. E lá vivia uma
família muito unida que tinha acabado de se mudar. Então a filha do casal que
se chamava Soraya de 9 anos decidiu dar um passeio, pois gostaria de conhecer
o lugar e disse: Mãe vou dar uma volta. A mãe respondeu: Tudo bem só não vai
muito longe. A menina respondeu: Está bem, mas primeiro vou ao porão guardar
as coisas.
Então Soraya desceu para o porão, quando chegou perto da estante para
guardar as coisas viu uma porta e foi abrir. Ao abrir a porta avistou um livro com
palavras estranhas e não pensou duas vezes pegou o livro, terminou de guardar
as coisas e foi para fora da casa, abriu o livro e começou a ler, de repente ouviu
uma pessoa chamando-a bem baixinho: Soraya, Soraya, vem Soraya. E a
mesma perguntou: Quem está ai? E ninguém a respondeu. Voltou para casa
correndo e se trancou no seu quarto que estava todo arrumado, e foi olhar se
tinha algo diferente acontecendo, viu o livro voando em sua direção ficou
espantada pois seus pais haviam saído e não sabia a que horas voltariam. Então
começou a olhar os demais livros que tinha naquela casa, até que encontrou um
que contava justamente a história daquela casa. E descobriu que aquela casa
foi construída em cima de um cemitério e que ninguém poderia morar ali, mas
também tinha uma poção mágica que poderia acabar com tudo isso e resolveu
fazer. E foi o que fez e ao final deveria queimar o livro. Feito isso ouviu um grito:
Não, não pode ser. E der repente viu uma menina linda saindo e perguntou:
Quem é você? E a menina respondeu: Eu sou a Mariana que a muito tempo
morri e fiquei presa e acabei não conseguindo ir para o outro mundo, mas agora
conseguirei pois você me libertou. A Soraya ficou com muito medo mais ao
mesmo tempo muito feliz porque sua família estava salva.

