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Apresentação 
 

em não gosta de uma boa história de suspense, temperada com alguns 

sustos durante a leitura e alguma dose de horror ao final? Vampiros, lobi-

somens, fantasmas, a criatura de Frankenstein são só alguns dos persona-

gens muito famosos desse gênero literário que atravessaram os séculos 

firmes e fortes no imaginário popular. Muitos estavam presentes nas len-

das e narrativas orais muito antigas, foram registrados em livros e, posteriormente, re-

presentados em filmes, séries, desenhos animados, brinquedos e tantos outros objetos 

culturais de nosso tempo. 

 No 7º ano, um dos gêneros literários estudados é a narrativa de horror. As profes-

soras de Português propuseram a leitura de vários contos dentro dessa temática, seguidos 

de análise e discussão e, dentro de um projeto interdisciplinar, foi solicitado aos estu-

dantes que escrevessem, em grupo, um conto de horror que tivesse alguns elementos 

específicos, a fim de contemplar as disciplinas Ciências Sociais, Ciências Naturais, His-

tória, Educação Musical e Informática Educativa.  

Para atingir tal propósito, os estudantes deveriam ambientar seu conto na Idade 

Média (História), utilizando como elemento desencadeador do horror a peste negra (Ci-

ências Naturais), e também deveriam abordar como as pessoas, por desconhecimento 

social ou científico, poderiam cometer equívocos em relação ao tratamento da doença 

ou mesmo ser preconceituosas (Ciências Sociais). Após a elaboração do conto, os estu-

dantes produziram um curta, orientados pelas professoras de Informática Educativa, uti-

lizando também recursos de sonoplastia (Educação Musical). Os vídeos estão disponíveis 

no site da Informática Educativa do Colégio Pedro II (Campus Realengo II). 

O resultado desse complexo e criativo trabalho está, agora, em suas mãos: oito 

contos, escritos com dedicação pelos estudantes da 701.  

Boa leitura!  

 

Professoras Monique Lima e Priscila Menezes

Q 
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1. A epidemia dos mortos-vivos na feira 
(José, Maria Victória, Ronan, Sophie, William) 

 

m um belo dia, no século XIV, um cientista sentou em sua casa e começou a 

ler o jornal, viu que uma pessoa havia pegado uma doença que se chamava 

peste negra e a matéria falava que a epidemia podia infectar todo mundo da-

quela cidade.  

No outro dia, ele foi para o seu laboratório pesquisar mais sobre a peste e desco-

briu que era uma doença causada por uma bactéria chamada Yersinia Pestis. Estava pen-

sando sobre o assunto e resolveu fazer um antídoto para a doença. Começou a preparar 

a fórmula e, quando já estava pronta, um comerciante o chamou para levar algumas cai-

xas para dentro de sua barraca. Durante o tempo em que ele não estava no seu laborató-

rio aconteceu uma reação estranha, a fórmula começou a borbulhar. Quando ele retor-

nou, a fórmula voltou ao normal; ele tinha errado o antídoto, porém não sabia. 

      No dia seguinte de manhã, ele foi até o hospital onde estava a pessoa com a doen-

ça e falou que sabia como curá-la, e assim deu o suposto antídoto a ela. De repente ela 

começou a gritar, caiu no chão e o cientista saiu correndo, o segurança foi ver o que a-

conteceu e a pessoa, inesperadamente, o mordeu. Logo após ter sido mordido, ele teve a 

mesma reação da pessoa que havia tomado o antídoto (começar a gritar e se jogar no 

chão). Logo depois, as pessoas que estavam infectadas foram atrás do cientista. 

      Na feira (uma organização para que os nobres trocassem as coisas de que precisa-

vam), como havia muitas pessoas, o cientista pensou que era mais seguro. Depois de um 

tempo, viu que a bactéria já estava lá e correu para o seu laboratório. Percebeu que a 

fórmula estava estranha, e que fez uma bactéria ao invés da cura da peste. Pela manhã, 

viu no jornal que 90% da população estava infectada e percebeu que agora teria que fa-

zer dois antídotos, o da peste e o da doença com o nome de "epidemia de mortos vivos".  

      Ele precisava fazer o teste em alguns mortos-vivos, ele os dopava para eles desmaia-

rem, levava todos para o seu laboratório e testava sua fórmula. O cientista fez um abrigo 

muito grande para os 10% de pessoas que restaram. Quando já estava quase desistindo, 

foi tentar testar o antídoto em uma pessoa para ver se finalmente funcionava; de início a 

pessoa tentou mordê-lo, mas depois que passou um tempo, fez efeito e a mulher come-

çou a falar:  

E



Turma 701  

5 

 

      — O que aconteceu? Onde estou?  

      Ele não respondeu nada, apenas abraçou a mulher e ficou muito feliz. 

      Quando voltou para casa viu que a porta estava aberta e ouviu barulhos no segun-

do andar, logo que ele subiu encontrou muitos mortos-vivos, ele pegou a granada que 

estava em sua mesa por segurança, correu em direção a eles, destravou a granada e todos 

morreram. Como o aposento estava cheio de antídotos, os frascos voaram todos por 

causa da explosão e algumas pessoas que estavam sem a doença pegaram os antídotos e 

deram para os mortos-vivos.  

           Mas, cuidado, a cura da peste ainda não existe, e ela está por aí, cuidado!!!! 

 

2.  O ataque da peste           
(Gabriela Ramos, Guilherme, Maria Luiza, Pedro Henrique) 

 

stava no escritório fazendo minha pesquisa sobre a peste com as anotações que 

fiz no meu diário quando Amenadiel bateu na minha porta e entrou, grosso e 

arrogante como ele sempre foi: 

— Uma viajante que passava aqui na frente desmaiou e está na enfermaria. 

 — Ok! 

 — Só mais uma coisa?! 

 — Fala! —Eu disse. 

 — É a Miranda! 

 Saiu de cabeça baixa e fechou a porta causando um estrondo, não tive muita rea-

ção, mas a única coisa que eu fiz foi sair correndo até ela. Chegando lá, a vi deitada na 

maca, tinha médicos sentados em volta dela. Cheguei em um deles e perguntei: 

 — O que está acontecendo aqui? 

 — Ela está com uma doença! – disse o médico. 

 — QUAL DOENÇA? Me diz! 

 — A Peste Negra. 

E 
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 Imediatamente corri até a maca, ela não tinha nenhum sintoma, nenhuma bolha, 

nenhuma dor, nem dor de cabeça, febre ou sequer um delírio, era como se ela estivesse 

imune à doença, embora ela estivesse em seu corpo. 

    Chamei o Amenadiel para verificar o que estava acontecendo, e enquanto ele não 

chegava fui à cidade até um bar próximo. 

    Fui atendido por um homem que me contou uma história meio louca: “Meus avós 

diziam que alguém nesse lugar traria o mal para os moradores, mas uma mulher seria a 

cura para todos. Entretanto, para isso ela teria que perder a vida”. Não liguei muito para 

o que ele me disse, pois tinha certeza de que era mentira e fui embora. Passando na rua, 

ouvi pessoas dizendo que a mulher que estava doente era o mal para a cidade e que de-

veria ser morta. Voltei para a enfermaria correndo e vi o Amenadiel deixando o labora-

tório em uma carroça e levando consigo Miranda ainda inconsciente, consegui pará-lo e 

gritar: 

 — O que você está fazendo?! Solta ela agora! 

 — Não posso, ela é muito especial. Eu a quero morta pois está interferindo no meu 

plano de me tornar o homem mais conhecido por conseguir parar a peste negra. 

 — Como assim, especial? Você está maluco Amenadiel, ela não é especial, ela é a 

Miranda, nossa amiga de infância e minha namorada! SOLTA ELA AGORA! 

 — Não, ela vai curar todos, ela é a cura para tudo, para todos os problemas! Ela é 

minha agora! 

 — A cura do quê? Para de viajar! – retruquei, ofegante. 

 — O seu sangue é a cura de tudo, com ele eu posso controlar todos, e me tornarei 

rico vendendo o sangue de sua namoradinha! 

    Nessa hora, só o vi pegar uma faca e perfurar sua barriga, os cavalos se assustaram 

com o meu grito e se soltaram. Corri até ele, mas Amenadiel conseguiu escapar, mas 

sem Miranda. Voltei para vê-la, peguei seu corpo e levei para a enfermaria. Os médicos 

fizeram tudo o que podiam, porém já era tarde demais. 

   Eu estava certo, a história que o velho homem havia contado era mentira e a mor-

te de minha amada foi em vão, e com a crise que nós estávamos vivendo os produtos de 

pesquisa acabaram. Passaram-se anos e a Peste se apossou de tudo.  

Obs.: provavelmente essa é a única história que vocês vão ouvir de mim. 
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3. A vingança 
(Lana Luiza, Nina Neves, João Pedro Nascimento e Fábio) 

 

m uma vila pequena com muitas casas, habitantes e farto comércio, morava, 

entre todas as pessoas daquele vilarejo, uma senhora chamada Elizabete. Ela 

morava com o seu único filho, pois era viúva. O povo a odiava porque ela que-

ria ser a dona do vilarejo, mandar em todos, ela achava que só porque morava 

mais tempo na vila poderia mandar em todos. 

 Certo dia, chegou aos seus ouvidos que uma doença grave, chamada peste negra, 

estava começando a infectar as pessoas da vila. A doença tinha os seguintes sintomas: 

tremedeiras, dores localizadas, apatia, vertigem, inflamação dos gânglios linfáticos e fe-

bre alta. 

 A senhora ficou preocupada com o seu filho, por isso decidiu deixá-lo preso e se-

guro no quarto, mas achou nessa situação uma oportunidade para se vingar do povo. A 

senhora não sabia como era transmitida a doença, então contratou um senhor que mo-

rava na vila para tentar descobrir como era transmitida e infectar todas as pessoas do vi-

larejo. 

 Depois de um tempo o homem voltou e foi conversar com a Elizabete, pois havia 

descoberto como a peste era transmitida. O senhor falou: 

 — A peste é transmitida pela pulga de roedores contaminados com alguma subs-

tância. 

 A senhora ficou feliz, pois agora ela podia se vingar, mas mal sabia que seu filho 

tinha escutado a conversa toda. Ele ficou surpreso e pensou em uma maneira para con-

tar tudo o que sua mãe ia fazer para os habitantes da vila. Enquanto isso, o homem con-

tratado estava colocando os ratos naquele lugar. Quando o menino percebeu que as pes-

soas estavam ficando infectadas, decidiu agir por conta própria. Ele pegou uma faca e foi 

até a sua casa para assassinar o contratado. Quando chegou lá, a sua mãe percebeu o que 

ele ia fazer e fugiu com o seu cúmplice. Quanto mais o homem corria, mais o filho de 

Elizabete se aproximava dele. Quando estavam chegando nos portões da vila, o homem 

ficou infectado na perseguição, pois ele tentou fugir pelo lado com mais ratos da vila 

E 
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toda, e com isso sua mãe também ficou infectada, e por fim o menino matou o contra-

tado sem contrair nenhuma doença.  

Após algum tempo ele foi percebendo que sua mãe foi ficando muito mal, tanto 

que chegou uma hora que a senhora não aguentou e faleceu.  

 

4. Prevalece 
(Jhonatta, Joana, João Pedro Vilarinho, Jéssica) 

  

m um reino na Europa medieval, existia um nobre que possuía muitas riquezas 

e era muito corajoso, porém morava em uma simples casa de camponês, onde 

acabou virando praticamente um herói e, ao mesmo tempo, o vilão da história. 

Ele era muito teimoso e se achava superior a todos, considerava-se um Deus. 

Um dia o nobre ouviu falar de uma doença muito forte e tenebrosa, a 

princípio sem cura, que dizimou reinos inteiros em semanas. O nobre acreditava que 

um “resfriadinho” poderia ser a causa disso tudo, mas para se prevenir, ele subornou os 

melhores soldados, generais e médicos, a população não poderia saber disso. Então en-

cheu sua "casa" de pessoas subornadas, para o seu próprio bem, e não da população que 

habitava com o nobre. 

Ele utilizou seus melhores médicos para tentar achar a cura que nenhuma terra 

havia achado até então. Enquanto seu povo permanecia enganado, sem saber da exis-

tência da terrível doença, ele e seus soldados foram ver um dos reinos atacados pela en-

fermidade, sem ninguém perceber. Quando chegaram lá, encontraram tudo em ruínas, 

havia corpos pelo chão, alguns vivos (como o nobre do local) e outros nem tanto... 

Quando perceberam isso, já era tarde demais, estavam cercados de corpos, e seus 

soldados já estavam contaminados pela doença. Foram morrendo um por um, até não 

sobrar mais absolutamente ninguém, a não ser o nobre e um dos seus generais. 

O nobre voltou ileso para a sua cidade, indo em direção a sua casa simples, po-

rém, era onde guardava os seus maiores segredos e materiais. O general havia sido infec-

tado, mas não haviam percebido o ocorrido. Então ele foi para sua casa, sentindo dores 

e medo. Enquanto isso, o nobre foi verificar se os médicos recrutados haviam descober-

to a cura. Ele tinha descoberto a parte mais importante da doença, a própria transmis-

E 
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são, que era nada mais nada menos que as pulgas dos ratos, que rondavam toda a cida-

de. Isso em mãos, o médico "conseguiu" fazer a cura. Com a poderosa cura em mãos, 

entretanto, viu que o seu tempo perdido acabou resultando na ruína de seu reino; "foi 

completamente do nada!", pensou o nobre com muito medo do que havia acontecido. 

Muitos de seus camponeses estavam mortos e ao final de tanta barbaridade lá estava e-

la... a temida morte rubra, ou pode se chamar de a dona da cura, que era uma farsa, a 

Peste usava isso como um jeito de atrair as pessoas para a sua própria armadilha, a cura 

feita pela própria doença. Então acabou não dando certo a sua ideia, ele começou a sen-

tir alguns sintomas, sinais tais como calafrios e dores no corpo, já desistindo o nobre 

teve a sua última tentativa... 

O nobre, aos prantos, imediatamente bebeu a poderosa cura, enquanto a temida 

morte rubra ia ao seu encontro vagarosamente. A morte rubra parou em sua frente e 

sussurrou em seus ouvidos: “Ninguém nunca escapou da morte rubra... e não será você 

que fugirá de mim...” Com isso o nobre acabou descobrindo que a cura não dava certo, 

já que estava praticamente morto, a peste revelou a verdadeira cura para ele, dando me-

do e mais calafrio ao nobre. Depois das temíveis palavras, a morte o tocou em seu om-

bro, e de imediato o nobre caiu morto aos seus pés, como todos os outros. E até hoje a 

morte rubra prevalece, à espera de um novo reino para dizimar, ou um novo nobre para 

matar com suas próprias mãos... 

Porém o que ela não sabia é que deixou algo passar, o próprio corpo do nobre 

onde estava a receita da verdadeira cura em um papel, transformando de vilão a herói, 

salvando várias vidas da morte. No papel dizia "Eu me sacrifiquei por vocês, e eu digo 

mais, a cura é... A HIGIENE DE TODA A POPULAÇÃO! Obrigado a todos que me 

acompanharam até hoje, mas... eu tive que fazer isso, falando o que eu sou de verdade 

para todos vocês, tomara que eu tenha salvado a vida de muitos, mas eu tenho que ir..." 

O mundo olhou para ele com outros olhos, até a os dias de hoje, agradecem a ele 

por tudo que fez para o mundo todo, deixando de ser um nobre em uma casa de cam-

ponês, para ser uma grande estrela. 

Essa é uma das poucas histórias de um nobre na qual o vemos como um herói, es-

sa história é pouco contada, mas é importante para todos e todas que sobreviveram à 

doença que mais provocou mortes, sobreviveram por causa de uma pessoa. 
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5. Ao amanhecer 
(Anna Clara Silva, Davi Porto, Gabriel e Nikelle) 

 

m uma certa manhã, alguns navios vinham com bastante carga de alimentos 

diretamente da China para o porto da cidade de Heron, no sul da Europa. 

Chegando no porto da cidade, alguns trabalhadores se responsabilizavam para 

descarregar o navio. Max era um dos trabalhadores que estava ajudando naque-

le dia. 

Esses homens estavam pegando a carga e a levando para um depósito, que era o 

celeiro. O celeiro era alvo de vários animais que queriam a comida, como baratas, ratos 

ou outros pequenos insetos. Em um certo momento, Max foi verificar o conteúdo da 

carga e espantou-se ao ver um enorme rato morto entre os alimentos. Sabendo que não 

era normal ter um rato nas verduras, pegou-o e o jogou fora. Nesse exato momento, uma 

pulga pulou em seu braço e o picou, deixando uma rara e fatal doença. 

Na madrugada, dores começaram a atingir seu organismo, causando mal-estar físi-

co. Entretanto, pensou ele que não era nada demais. Na manhã seguinte, Max se encon-

trava cheio de manchas vermelhas pelo corpo, sua mulher insistiu que não fosse traba-

lhar, mas ele, teimoso, não a ouviu. 

Chegando ao trabalho, teve um leve desmaio e seus amigos foram ajudá-lo, mas 

nesse momento a doença começou a se espalhar pelas vias respiratórias. Depois desse 

desmaio, não acordou mais. Diante desse acontecimento triste, seus amigos foram in-

formar a vizinhança que Max havia falecido. E na mesma tarde fizeram seu enterro, para 

o qual foram chamados seus amigos e familiares.  

No dia seguinte de manhã, amigos e familiares do falecido acordaram com gran-

des manchas vermelhas e dores em diversas partes do corpo. Assustados e sem saber o 

que fazer, foram pedir ajuda às outras pessoas para entender o que acontecia com eles, 

mas foi assim que perceberam que, infelizmente, a maioria da cidade estava contamina-

da pela terrível doença que se espalhou pelo ar. Grande parte dos cidadãos começou a 

morrer, e os ricos, sem querer saber dos pobres, os deixaram apodrecer na cidade en-

quanto iam embora. 

E 
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Depois de algumas horas, alguns infectados começaram a morrer, com isso os que 

ainda viviam foram pedir ajuda ao Horaldo, um curandeiro que vivia no campo, em 

uma casa um pouco afastada da cidade. Após saber por alto o que estava acontecendo, 

Horaldo pegou suas coisas e foi a outras cidades mais próximas para poder saber exata-

mente o que estava se passando com as pessoas.  

Entretanto, algo inesperado estava acontecendo: os infectados que haviam morri-

do começaram a se reanimar com a carne podre, a infecção começou a mudar a consci-

ência das pessoas, elas sentiam muita sede de sangue. Quando Horaldo chegou na cida-

de, viu a grande manifestação das pessoas mortas e acabou fugindo novamente, deixan-

do a cidade acabar sozinha. 

 

6. O Reino Fantasma 
(Ana Clara Maia, Daniel Brito, Déborah, João Vitor Siles) 

  

m um reino chamado Goldenvillage existia uma princesa muito inteligente que 

sabia cuidar do seu povo. Ela se chama Isabella. Por causa da sua inteligência o 

reino não tinha muitos problemas, era um lugar seguro e não havia doenças, 

todos viviam bem ali. Em Goldenvillage as casas eram bem feitas, o principal 

local era o castelo, pois ele tinha grandes muralhas largas e grossas, torres nos 

cantos superiores esquerdo e direito e também nos cantos inferiores esquerdo e direito. 

Dentro do castelo havia muitos quartos e o salão principal e também havia as masmor-

ras, onde ficavam os inimigos. 

Um dia chegou uma carta do rei vizinho sobre uma doença que podia exterminar 

impérios e era altamente contagiosa, essa doença deixava as pessoas agressivas e sem 

consciência sobre o que estavam fazendo; elas ficavam com pintas no corpo, dores de 

cabeça e náusea antes de perder o controle do corpo e se transformavam em mortos-

vivos. O pior era que essa epidemia já estava chegando a Goldenvillage e a princesa ficou 

preocupada, era como se a morte estivesse chegando e eles não pudessem fazer nada. 

Passaram-se dias e a doença chegou, eles sabiam porque tinha uma bruxa que sen-

tiu a doença chegando e foi correndo avisar a princesa. Quando ela soube, mandou seu 

general de confiança Frances e seus soldados visitar as pessoas e verificar se elas já apre-

sentavam os sintomas; além disso, ordenou aos soldados que poderiam queimar aqueles 
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que mostrassem os sinais da doença. Horas se passaram e Frances, horrorizado ao ver o 

que a doença fez com a população, correu até o castelo. Quando chegou, falou para a 

Isabella que a doença era pior do que eles imaginavam. E então, rapidamente ela isolou 

o castelo e não ligou mais para o seu povo, agora a princesa só pensava em defender a si 

mesma e os que moravam no castelo. 

Dias se passaram e a doença já tinha dominado todo o reino, menos o castelo. 

Subitamente, começaram a se ouvir as batidas no portão principal do castelo, que fica-

vam cada vem mais altas e fortes. Isabella ficou desesperada e mandou reforçar as portas. 

Chegou um momento em que o portão principal quebrou e as pessoas contami-

nadas começaram a invadir o local. Elas eram extremamente rápidas e fortes, e, por cau-

sa disso, rapidamente os guardas do castelo foram derrotados um a um. Frances correu 

para o quarto da princesa para protegê-la, quando chegou decidiu tirar Isabella do quar-

to pela janela. Eles foram em direção à floresta, mas eram muitos que estavam contami-

nados no caminho, então eles foram pegos e tiveram um fim doloroso e viraram mortos-

vivos. Assim o reino de Goldenvillage foi erradicado pela doença misteriosa. 

 

7. Outono da Morte 
(Annabela, Gustavo, Isabella, João Paulo) 

 

m um outono do século XIV, no ano de 1327, numa feira medieval, a Peste 

Bubônica, uma doença transmitida por pulga de rato e espirros de pessoas in-

fectadas, cujos sintomas eram febre alta, calafrios, vômitos e alucinações, domi-

nava a região. Pessoas desesperadas com a doença pediam comida aos comerci-

antes. 

 Um homem chamado Sebastião lembrava do dia que perdeu sua família assassi-

nada por um bandido, com muita raiva, jurou vingança. Um dia, passando pela feira, 

Sebastião reconheceu o assassino de sua família e percebeu os sintomas da peste nele. 

Com a doença, em seu auge, estava matando ¼ da população, Sebastião fingiu ser um 

médico para procurar o culpado da morte de sua família e executá-lo. 

      Sebastião teve como seu primeiro paciente, um camponês e ele havia dito que a 

Peste estava matando a todos da feira. 

E 
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NO DIA SEGUINTE... 

   Depois de muito procurar, Sebastião finalmente encontrou o bandido, com a aju-

da de um amigo vizinho do assassino, que sabia de toda a situação. Ele morava atrás de 

uma barraca, localizada na feira. 

   O bandido descobriu que seu vizinho havia falado sua localização por meio de um 

informante, que tomava chá no dia em que Sebastião foi perguntar onde ele morava. 

    No dia em que Sebastião foi “examinar’’ o assassino, viu um coletivo de falsos 

médicos (comparsas do bandido) em volta da cama do “paciente”, e eles falaram em co-

ro: 

    — Infelizmente ele morreu e a culpa é sua, ninguém mandou chegar atrasado. 

    Ele ficou com medo de morrer e tentou ir embora, mas assim que olhou ao seu 

redor, viu os médicos que foram chamados para a cilada e todos estavam com facas nas 

mãos. 

   Sebastião foi brutalmente assassinado a facadas na barriga, tórax e costas. E assim 

o bandido consegui acabar com toda a família.  

 

8. Uma visita inesperada na vila Henry I 
(Gabriela Silva, Henrique Amorim, Julia dos Santos, Juan Miguel)  

 

ra uma vez, em um reino muito distante... Havia uma vila bem desenvolvida 

com fortificações, feirinha, igreja e muitas casas. Seu nome era Vila Henry I, 

parte do reino de Lancelot. Entretanto, em 1315, os conceitos de higiene e sa-

neamento não eram tão bons, por isso a população estava sempre vulnerável a 

doenças...  

 Certa tarde, o rei Henry III decidiu visitar as distintas vilas que estavam em seu 

domínio. Ele era um homem muito egoísta. Passando pela Vila Henry I, ele não gostou 

do que viu, “Esta terra, tão bela, tão feliz, já tem demais o que precisa! A partir de hoje 

cortarei os gastos com relação à saúde e higiene deste local. Eles saberão se virar!”. En-

tão, ordenou que o corte da higienização e saneamento fosse decretado oficialmente. 

E 
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 No décimo dia após o corte, já se podia perceber uma drástica mudança na Vila 

Henry I. Mau cheiro por toda a parte, ratos corriam à solta pelas ruas, pessoas adoenta-

das perambulavam pedindo ajuda. A “cidadezinha” que tinha festas, música, dança e 

crianças sorridentes acabara... Agora tudo parecia fétido, escuro, sem vida... 

 Foi quando um homem, Sr. Bulgdon, começou a sentir dores em seus punhos, 

pescoço e pés, uma dor tão forte que mal conseguia se levantar da cama. No dia seguin-

te, surgiu uma febre altíssima, que o fazia delirar de sofrimento. Nas horas que se segui-

ram, ele foi atacado por uma forte tremedeira. Assim aconteceu nos dias seguintes... Em 

cinco dias, após tanta agonia e sofrimento, Sr. Bulgdon faleceu. Um homem trabalha-

dor, que gozava de boa vida, até o dia em que foi mordido por pulgas... Pulgas infecta-

das. 

 Infelizmente, o caso não fora isolado. Pessoa após pessoa da Vila Henry I foi adoe-

cendo, sofrendo horrores e morrendo... Uma doença que dia a dia foi tomando conta 

de todo o reino Lancelot. Ratos e pulgas contaminados se proliferavam, trazendo a te-

mida Peste Negra, como era chamada a causa de tanta morte e dor. 

 O rei de Lancelot, perplexo com a situação que se apresentara, contratou um mé-

dico de um reino vizinho, famoso por grandes feitos, na tentativa de remediar a tragédia 

que assolava seu reinado. Porém, mal sabia ele que o profissional contratado não tinha a 

mínima disposição para ajudar nesse sentido. Dr. Maquiavel era um homem inteligente, 

porém ambicioso. Seu intuito era exterminar toda a população pobre e ser declarado rei 

pela nobreza. 

   No entanto, a bactéria parecia se desenvolver mais depressa do que seus planos. 

Enquanto Dr. Maquiavel procurava formas de ataque aos pobres, a praga dos ratos e 

pulgas se espalhava por todos os cantos, dizimando milhares de pessoas, dentre elas, os 

nobres! Em pouco tempo, todos se foram... Por ironia do destino, sobraram apenas o rei 

e o médico. 

    Ao ver o seu cliente, Dr. Maquiavel se aproxima para cobrar o valor combinado. 

O rei, fingindo se aproximar para pagar a dívida, crava-lhe um punhal no coração, di-

zendo: “ISTO É EM HONRA DO MEU POVO”. 

    De fato, Henry III estava muito arrependido por tudo o que fizera. Sabia que a 

história começara com o corte de recursos para a higiene e saneamento na Vila Henry I, 
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vila em honra a seu avô. Presenciar a morte de todo o seu povo foi uma punição muito 

dura para ele. 

   Lamentavelmente, Henry III enlouqueceu e, sozinho, morreu horrivelmente, tran-

cado em um quarto de seu palácio. 

   Até os dias de hoje o antigo reino de Lancelot é inabitado e chamado de REINO 

DA PESTE. 
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