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Era uma noite de sexta-feira 13, meu avô gostava de contar histórias de
assombração para seus netos, justamente na sexta feira 13, ele resolve contar história
de bruxa, ele contou uma história de uma bruxa cocunda, o nome dela era D. Bruxela.
dona Bruxela tinha uma vizinha que ela não gostava, vivia discutindo pra ver se a
vizinha iria embora. serto dia resolveu que iria fazer uma bruxaria, para afasta a vizinha
para bem longe pegou uns fios de cabelos da vizinha, perna de cururu, cabeça de
calango, telhas de aranhas, veneno de cobra, dente de cachorro e olho de jacaré. Mais
quando foi realizar a bruxaria e começou a fizer sim salabim salabim bim bim quando
derrepente a Bruxela começa a sentir uma quentura que vem do chão. saia de dentro
de seu cauderão um mostro muito assustador ele tinha só um olho que parecia um
olho de jacaré os seus cabelos era de pessoas o braço dele era de calango e a cabeça
de aranha perna de cachorro quando ela viu este mostro ela se-assustou o mostro não
gostou dela.
Começou a coma a querer pegar ela mecçou um vento forte derrubando tudo. O
mostro disse: vou te pegar. derrepente, ele desapareceu e ela ficou muito assustada e
ela saia embora quando derrepente ele pegou no onbro dela e ela morreu de susto, no
outro dia quado foram enterra-la a casa dela encheo de morcego cheo de fantasma
todos dizendo cade a Bruxela a vizinha foi embora e o mostro ficou muito alegre toda
noite de sexta-feira 13 a bruxela vai assonbra a vizinha.

