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Um dia em uma cidadezinha qualquer nasceu uma criança, que mesmo sem
falar ou andar já fazia o mal. Seu olhar era obscuro e assustava todo mundo até os
seus pais. Quando era bem pequeno ainda, pegou álcool no armário da cozinha e
jogou na casa do vizinho e tacou fogo, só porque esse vizinho tinha reclamado dele
para seus pais, devido ele sempre bater no seu filho.
O tempo passou e o menino cresceu cada dia mais malvado, fez muita coisa
errada e até sofreu um acidente quando pulava um muro roubando seus vizinhos.
Nesse acidente ele ficou paralítico. E mesmo assim não aprendeu a ser melhor. Até
mesmo velho e de cadeiras de rodas aprontava das suas.
Um dia ele estava andando pela rua e viu um menino passando com um senhor.
O Senhor o encarou pois reconheceu que aquele velho era o garotinho que incendiou a
casa dos seus pais, fazendo-os ficarem na rua. O senhor contou tudo para seu filho que
zangado empurrou o velho da calçada. Ele ficou caído no chão, no meio da rua,
quando um carro em alta velocidade o atropelou. O velho perdeu muito sangue e
morreu.
Inesperadamente do meio do sangue dele saiu um bicho ruim, dizem que era o
diabo que veio buscá-lo. Então o velho virou um monstro terrível. O Diabo deu o nome
para ele de: O terror da Cidade. Agora ele era um espírito do mal, dos seus olhos saiam
sangue todas as vezes que via crianças malcriadas.
Dizem que todas as noites de sexta-feira13, seu espírito ainda aparece para se
vingar das crianças. Quando ele vê uma criança fazendo maldade vai ate a porta da
frente e bate, chamando a atenção dos pais, enquanto isso, ele aparece no quarto
para pegá-las e transformá-las em monstrinhos escravos, que são obrigados a
fazerem tudo o que ele quer. É por esse motivo que os pais não deixam seus filhos
sozinhos e nem atendem a porta nas noites de sexta-feira 13.

