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Em um belo dia Cristina estava fazendo uma apresentação de balé, quando
acabou a apresentação ela sentou-se em um pequeno banquinho e quando olhou para
o lado, viu um velho caixote, ela o abriu e viu um par de sapatilhas, assim que ela
olhou se encantou e as levou para casa, as sapatilhas tinham um brilho especial,
quando ela voltou a escola de balé perguntou a muitas pessoas se alguém conhecia o
dono dessas sapatilhas, mas ninguém o conhecia até que uma senhora apareceu e
disse: - você precisa ir até o fim do lago e encontrara a resposta.
Cristina foi até o fim do lado mais proximo da cidade e encontrou uma velha
bruxa, essa bruxa falou: O dono o melhor a dona era uma moça chamada Catarina.
E essas sapatilhas tinham sido enfeitiçadas, então desde que cataria morreu
ninguém teve a coragem de reverter o feitio, por isso o espírito de Catarina não pode
descançar em paz, Cristina estava com muito medo, mas tinha que libertar o espirito
de Catarina, então ela tomou coragem e perguntou a bruxa: - como eu faço para
reverter o feitiço? A bruxa disse: - Você precisa envocar o espirito, jogar uma porção
nas sapatilhas, dizer o nome de quatro sentimentos e estará feito.
Cristina foi até o porão da escola de balé e disse: - Apareça espirito, e o espirito
apareceu, ela jogou a porção e disse: - Medo, liberdade, ódio e coragem, derrepente o
espirito e as sapatilhas desapareceram, Cristina tirou um grande peso das costas e
voltou para casa muito feliz.

