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Apresentação 
 

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

tos durante a leitura e alguma dose de horror ao final? Vampiros, lobiso-

mens, fantasmas, a criatura de Frankenstein são só alguns dos personagens 

muito famosos desse gênero literário que atravessaram os séculos firmes e 

fortes no imaginário popular. Muitos estavam presentes nas lendas e narra-

tivas orais muito antigas, foram registrados em livros e, posteriormente, representados 

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: seis con-

tos, escritos com dedicação pelos estudantes da 702.  

Boa leitura!  

 

Professoras Monique Lima e Priscila Menezes

Q 



 

    

 

1. Terror em Pacentro 
(Cauã, Eduarda, Emilly, Juliana) 

ocorro! Socorro!  
Luccas, meu marido, havia me chamado para ver algo na escuridão da noite. 

Eu me aproximei na maior inocência, e ele me segurou e me arrastou para 

longe da vila. Não facilitei e comecei a me debater, mas o esforço foi em vão, 

pegou uma pá e me bateu com toda força em minha cabeça, fui lançada a uma cova e 

enterrada já viva! 

Ao retornar para casa, minha filha, Alisson, viu o pai triste e perguntou: 

— Pai, o que aconteceu, por que está tão triste? 

 — Vamos para dentro e contarei a todos vocês.  

 

*** 

 — Meus filhos! Eu tenho uma notícia para dar a vocês! — Disse o pai, com a voz 

mais falsa do mundo. 

 — Anda, pai, estou ansioso para saber qual é a nova! 

 — Não se anime tanto, João. 

 — Por que, pai, a notícia é tão ruim? — Perguntou Raquel. 

 — Sim, minha bela filha. Não gostaria de estar dizendo isto, porém tenho que di-

zer... 

 Raquel ficou.... Digamos que ansiosa para saber o que havia acontecido. 

 — Como eu havia dito, não gostaria de estar transmitindo esta notícia. A mãe de 

vocês, infelizmente, faleceu. Morreu da peste negra. Ela estava com dores abdominais, 

fadigas, náuseas, bom... Sintomas da peste! Minha esposa pegou a doença pelo ar con-

taminado, eu sinto muito, crianças. 

 Fiquei com pena dos meus filhos, pois todos desabaram a chorar. 

 Raquel, minha filha mais nova, desconfiou da minha morte. Após a notícia, ela 

procurava pistas do meu falecimento. Enquanto todos dormiam, Raquel vasculhava o 

quarto de Luccas, foi então que o ouviu falando dormindo: 
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 — Se você não tivesse me traído, eu não teria te matado, Carla! 

Nesta hora Raquel sem querer esbarrou em algo e fez um barulho muito alto e a-

cabou acordando Lucas. 

— Hã...? Quem está aí?    

 Minha filha ficou nervosa e tentou correr. Infelizmente seu pai percebeu sua pre-

sença e espiou para ver quem era, descobriu que era a Raquel, felizmente ele não fez na-

da. Porém, é óbvio que não iria deixar isso passar em branco. 

 No dia seguinte ele tomou uma atitude. 

 — Bom dia, meus filhos! Bom.... Eu sei que estão todos abalados ainda, mas não 

podemos continuar assim! A mãe de vocês não queria vê-los assim em momento algum. 

 Após o anúncio, Luccas foi dar uma prensa na filha, mas nessa mesma hora não 

foi apenas Raquel que ficou desconfiada, João também ficou e resolveu ouvir a conversa 

dos dois. 

 — Raquel, venha aqui!  

Ela ficou com medo, porém obedeceu a seu pai. 

 — Minha filha, eu sei que você sabe. 

 Raquel ficou nervosa. 

 — Não gostaria de estar fazendo isso, mas terei de te matar! — Disse o pai com toda 

frieza do mundo 

 Por sorte, nesta hora meu filho João percebeu o que estava acontecendo. João se-

gurou uma faca e a apontou para Luccas! 

 — João, meu filho, eu sabia que você era igual a mim. 

 — Não, pai, não sou! 

 — Mate-me! E se tornará um assassino que nem eu! 

 Com toda essa desavença, os outros irmãos foram verificar o que estava aconte-

cendo. E como eu imaginava, minha filha Alisson também percebeu o que estava acon-

tecendo em partes, porém arrancou a faca da mão de seu irmão e matou meu marido 

numa facada só! 
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 Naquele instante meus filhos não sabiam com o que ficaram mais assustados, com 

o seu pai assassino ou com sua irmã ter matado seu pai... Depois de todo esse furacão de 

acontecimentos, eles decidiram enterrar o meu marido ao meu lado para seu espírito 

sentir como a frieza é hereditária! 

 

2. O contágio da “Peste” na abadia             
(Ana Laura, Fabrício Ferreira, João Guilherme, Manuela Guedes) 

 

á muito tempo, na cidade de Londres, na Inglaterra, havia uma abadia (co-

munidade monástica cristã). O monge Guilherme era o mais sábio de todos, 

e com essa inteligência toda, dava aula para as pessoas serem aprendizes de 

monges. Nesse lugar, havia uma hospedaria onde ficavam os viajantes. Fer-

reira, um jovem franzino, veio para ser um aprendiz de monge e se hospedou 

na própria abadia. 

 Uns dias depois, Guilherme foi celebrar a missa e no meio da celebração, o monge 

notou alguns sintomas desconhecidos. Subitamente, ele caiu no altar e Manu, uma 

monja amorosa e cuidadosa, correu em direção ao monge Guilherme e começou a gri-

tar: 

 — Ajudem-me! Ajudem-me! 

 Logo em seguida, o religioso foi levado à enfermaria para que os médicos tentas-

sem descobrir o que havia acontecido. Ferreira estava na missa e percebeu que o monge 

estava sentindo as mesmas coisas que ele. Com essa informação, o jovem aprendiz foi 

falar com o Guilherme sobre essa desconhecida doença. 

 Ao chegar lá, Ferreira falou: 

 — Senhor, desculpa te informar, mas acho que eu conheço esse mal-estar. 

 O religioso ficou olhando para o jovem e demorou um pouco a responder: 

 — Caro amigo, me explique mais sobre o que você está afirmando. 

 Ferreira, então, continuou esclarecendo: 

 — Vamos lá, como eu disse... essa doença se chama a Peste, ela é transmitida pelas 

pulgas dos roedores. Esses sintomas que o senhor apresentou, aconteceu a mesma coisa 

comigo, vou explicar: fiquei muito debilitado, com febre alta, várias manchas escuras 

pelo corpo e dores no abdômen. Fui colocado no isolamento e tratado por senhores 
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mais sábios com compressas para abaixar a febre e compressas feitas de ervas nas man-

chas. Aos poucos fui melhorando e através desses tratamentos consegui ficar livre dessa 

infeliz doença.  

 Depois disso, o monge Guilherme pediu para ficar sozinho por um tempo. 

 No final da tarde, os médicos avisaram que a saúde do religioso havia piorado. 

Após algumas horas, Guilherme infelizmente não aguentou e morreu. Com esse aconte-

cimento, todos que frequentavam a abadia ficaram preocupados e elaboraram um plano, 

que consistia em que a sociedade ficasse em casa, sem sair muito, para que essa peste 

não viesse a se propagar de pessoa para pessoa. 

 Essa doença se espalhou com facilidade na abadia e em todo o vilarejo. Todos fi-

caram aterrorizados e perceberam que deveriam ter seguido o plano. 

 Ferreira, que já sabia alguns macetes para amenizar a Peste, ajudou os cidadãos 

preparando com as ervas as compressas que o tinha salvado. 

 Após alguns dias, o jovem voltou a sentir dores no abdômen, onde sempre sentia e 

ficou preocupado com isso, pois achou que pudesse ser por conta da ajuda que prestara 

aos cidadãos que pediram. Ele foi para a enfermaria e lá ficou internado por alguns dias. 

 Quando voltou para a casa onde estava hospedado, sentiu uma dor bem mais forte 

do que antes, ele sentou em sua cama e lá teve uma convulsão, acabando por cair no 

chão. Com o barulho da queda, os vizinhos foram ver o que havia acontecido e, ao se 

deparar com Ferreira desmaiado, as pessoas se apressaram em socorrê-lo e levar o jovem 

até a enfermaria. 

 Chegando lá, os médicos falaram que era o mesmo sintoma da peste que conta-

minara o monge Guilherme e que o viajante estava correndo perigo, tinha pouco tempo 

de vida. 

 Ao passar uma semana do falecimento do monge Guilherme, a monja Manu cele-

brou uma missa de agradecimento a esse grande religioso, pelos ensinamentos deixados 

para seus aprendizes. Todas as pessoas que frequentavam a abadia foram à missa e lá 

perceberam o comportamento estranho do aprendiz Ferreira. O jovem saiu da igreja e 

ficou lá no pátio, pois estava sentindo uma dor insuportável que poderia ser o sinal de 

que a doença estava novamente se agravando, fato que preocupava o jovem, pois toda a 

turma de monges poderia estar sendo contaminada e isso causaria uma epidemia da do-

ença. 

 Neste momento, Ferreira foi recolhido para o isolamento, onde dias depois veio a 

falecer. Seu corpo foi incinerado para que não houvesse transmissão. 
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 Neste período, estudiosos procuravam descobrir a cura para a doença que apavo-

rava toda a população da época. Eles alcançaram o seu objetivo de conseguir a cura e 

com isso, todos ficaram menos preocupados com a doença. 

 

3. Esquadrão peste negra 
(Ana Beatriz, Atila, Mariana, Murilo) 

 

á algum tempo, em época de crise na Europa medieval, havia uma feira tem-

porária em um lugar no meio do deserto, entre os feudos. Henrique, Raquel, 

lúcia e Arthur não queriam estar lá. Correndo em meio às mercadorias, cho-

caram-se e apresentaram-se: 

 Henrique, Raquel, lúcia e Arthur não queriam estar lá. Correndo em meio às 

mercadorias, chocaram-se e apresentaram-se: 

 — Olá, eu sou Raquel.  

 — Eu sou Arthur. 

 — Eu sou Henrique. 

 — Eu sou Lúcia, muito prazer!    

 Mal sabiam eles que se gostariam tanto. Construíram um local onde se encontra-

vam. Uns dias depois, a feira instalou-se novamente. Avistaram um sujeito mascarado, 

esquisito, mas nem ligaram.  Estavam se divertindo muito quando ouviram um grito de-

sesperador:  

— Socorrooooooo!!! 

— O que foi isso?! — assustou-se Raquel.  

Logo perceberam uma pessoa com manchas roxas pelo corpo que pedia ajuda. Foi 

diagnosticada com Peste Negra. O quarteto sentiu ter a oportunidade de realizar o seu 

sonho. 

— Amigos, temos a chance de investigar e encontrar a pessoa que está causando is-

so! — exclamou Arthur — Vamos procurar uma cura para essa possível epidemia!  

H 
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Eles foram para o seu ponto de encontro investigar a situação. Fizeram vários tes-

tes com ratos que possivelmente transportariam a doença. Mas, não conseguiram nada.  

  — Há algo muito suspeito nisso tudo! — inconformou-se Lúcia. — Algo me diz que 

aquele sujeito que vimos tem alguma coisa a ver com isso. 

   — Deixa disso, Lúcia! – respondeu Henrique. — Como ele transmitiria a doença?!  

 Ela se calou. Eles voltaram para a feira e perceberam que aquele indivíduo conta-

minado havia espalhado a doença. As pessoas pareciam zumbis por causa dos sintomas 

da peste. Mas, de longe, eles viram novamente aquele homem — desta vez, indo embora. 

Foram atrás dele, mas logo o perderam de vista. O homem era ágil. 

Ao voltarem para a feira, os amigos constataram que as pessoas, não tendo condi-

ções de ir para casa, ficaram ali esperando o médico que haviam chamado. Ele chegou 

com a sua equipe do castelo, onde a epidemia já havia chegado. Ali na feira, só atende-

ram aos pacientes com maior condição financeira e que poderiam pagar o tratamento. 

— Que absurdo! O atendimento deveria ser igual para todos! – gritou Lúcia, com 

razão. 

— É verdade! — concordou Henrique, que logo, sem embargo, concentrou- se na 

investigação. 

Foram ao ponto de encontro. Já tinham se passado dois dias depois do início da 

feira. Encontraram, no chão, um papel com algum tipo de líquido. Foi aí que percebe-

ram que a peste poderia estar sendo disseminada por outro ser humano. 

No dia seguinte, fizeram testes com um animal, a fim de saber se ele contrairia a 

peste após beber o líquido. Foi exatamente o que aconteceu. Mas, logo depois, um grito 

masculino ecoou por toda a parte. Era Henrique. Depois disso não o encontraram mais. 

Por algum tempo, analisaram o papel e perceberam que se tratava de uma lista.  

— Luís, Alexandre, Davi, — leu Raquel em voz baixa — Alice, Catarina, Helen... — 

Parou de ler e seu olhar entristeceu-se. Olhou para seus amigos. 

— O que foi? — perguntou Arthur. 

— ... Henrique. Está na lista. 

— Precisamos resgatá-lo! — afirmou Lúcia. 
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Foram à grande cidade e, depois de muito procurar, encontraram uma casa dife-

rente das outras. Era escura, feia, horrível! Era feita para amedrontar quem por ali pas-

sasse. Destoava do brilho das outras, que eram coloridas e cheias de vida. 

Ao entrarem, viram uma cena assustadora. As paredes tinham cadáveres e o chão 

tinha sangue. Apavoraram-se. Mas, precisavam passar por ali para encontrarem Henri-

que. Sabiam disso porque ouviam ao longe gritos desesperados.  

Passaram por ali e por mais cinco cômodos até acharem ele. Amarrado e quase 

contaminado, ele os olhava com lágrimas nos olhos. Percebeu-se um estranho movimen-

to por detrás deles. Era o homem. Tentou jogar o líquido nos três amigos, porém, eles 

desviaram e caiu sobre Henrique, que agora não poderia ser salvo de mais nada. 

O cavaleiro mascarado correu muito rapidamente e começou uma perseguição. 

Passaram pelos cinco cômodos, pelo quarto com os cadáveres, pela cidade... já estavam 

ficando cansados, quando chegaram a um penhasco.  

— Não tem mais saída! — gritou Arthur.  

— Pegamos você! — completou Lúcia. 

O homem olhou para eles com um debochado semblante. Por uma única vez vi-

ram o seu rosto. Logo depois, seu corpo desintegrou-se e suas vestes caíram ao chão. Ele 

sumiu! 

Eu estava lá. Vi tudo. Inclusive, estou criando uma nova lista, uma inovação! 

Quem sou eu? Muito prazer, Peste Negra. 

 

4. A doença? Ou apenas a morte? 
(Erick Curcio, Laila Medeiros, Luan Ricardo, Victoria Graciele, Vitória Cipolischi) 

  

m um feudo no século XIV, vivia um casal camponês muito pobre, porém feliz. 

Eles viviam uma vida bem simples, mas dentro de tudo isso havia muito amor. 

Ao passar do tempo, Lourdes começou a se sentir enjoada, com dores e dor de 

cabeça. Foi assim que acharam que esperavam um bebê. Com o tempo, os sin-

tomas foram piorando. Muito preocupado, Amis buscou curas para a sua espo-

sa, testando todas em ratos. Infelizmente a bela mulher veio a falecer.                                                      
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— Como pode? Minha bela amada veio a me deixar. Pode ser que essa doença se 

espalhe, avisarei para todo o reino! 

Em um belo dia ensolarado, Amis avistou duas nobres verificando as plantações 

dos camponeses e foi falar com elas: 

— Minha nobre, minha mulher veio a falecer...  — O nobre é interrompido. 

— E o que eu tenho a ver com isso? Se eu fosse cuidar de cada um que morre por 

aqui! — Nobre Alda exclama. 

— O que lhe custa escutar? – Perguntou a nobre Louise 

— Obrigado, a causa de sua morte foi estranha e temo que se espalhe pelo feudo. 

— Estamos em crise, meu caro, muitos morrem de fome, volte a trabalhar. 

Frustrado, voltou a trabalhar. 

Todas as noites, Amis tinha alucinações de sua mulher avisando sobre um perigo, 

pessoas doentes, ratos mordendo pessoas e sempre que ele estava acordando ouvia gritos 

de socorro e gemidos. 

Em uma madrugada, batidas fortes na porta despertaram o camponês, que desceu 

a escada com longos passos e medo nos olhos. Quando abriu a porta, encontrou a rai-

nha. 

— O que lê trouxe aqui, minha nobre? — pergunta o camponês preocupado. 

— Venha para o Castelo, agora! — suplica a Rainha. 

— O que aconteceu? Juro que fiz todo meu trabalho. — se defende Amis 

— Não é isso, minha irmã está doente, pode me ajudar? — explica a Nobre. 

— Tentarei, mas não sei o que causou o falecimento de Lourdes.  

Mais rápido do que nunca e em plena madrugada, eles correram em direção ao 

castelo. Ao chegar, encontraram Louise em péssimo estado, idêntica a Lourdes antes de 

vir a falecer. 

— O médico veio aqui e falou que é uma doença rara, minha irmã está tão doente 

que parece que foi atingida por uma peste. A única coisa que se sabe é que é transmitida 

pelo rato. — explica a Rainha. 
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— Nossa, é uma peste mesmo, bom, tentarei ajudar, mas não tenho recursos para 

fazer qualquer coisa, minha alteza. — fala o Amis. 

— Eu faço qualquer coisa para salvar minha irmã, venha aqui amanhã para eu te 

dar os recursos. — a rainha fala aliviada por saber que ele ajudara.  

— Ok, adeus, minha nobre. 

Ele saiu de castelo e foi direto para sua casa, amanhã seria um dia longo. Chegou e 

logo dormiu, já tinha se acostumado com as alucinações. 

No dia seguinte, levantou cedo e foi para o castelo. No meio do caminho era im-

possível não perceber que o número de pessoas havia diminuído. Chegando no castelo, 

foi para o quarto e viu que a pobre menina já estava falecendo. 

— Senhora feudal, precisamos levar a nobre Louise para minha casa, senão ela 

morrerá. — falou, preocupado, o Amis. 

— Na sua casa?! Está louco, eu sou uma nobre, não irei... acho que ela preferiria 

morrer — falou a irmã mais velha, com desdém. 

— Me desculpa, mas a senhora está me insultando desde o início e eu só quero a-

judar sua irmã. — fala o Amis, já alterado. 

— Irmã... escute-o, eu não quero morrer... — Fala a Louise 

— Ok, mas o que tem no seu barraco que não tem aqui? — Fala a Alda com des-

dém. 

— Testes de cura, eu criei para minha mulher. Vou fazer uns ajustes, e o jeito é 

tentar... — falou Amis, confiante. 

Deitada na cama mais simples que já avistara, a irmãzinha pensava em sua morte. 

Já no porão, Amis e Alda buscavam loucamente uma cura. Depois de muitos testes che-

garam a uma decisão, a cura estava pronta, mas será que funcionaria? 

Chegando lá... 

— Tenho que te dar na boca, talvez seja ruim, mas você será curada, eu espero! — 

fala o camponês esperançoso. 

— Meu Deus, ela não está respirando. — fala Nobre Alda preocupada. 
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Mas, para alegria dos dois, ela acordou. A cura acabou virando uma vacina, que 

foi distribuída para todo o feudo. Depois desse dia as alucinações acabaram. Foi como se 

Amis tivesse realizado seu dever. 

 

 

 

 

 

5. O fruto do mal 
(Antônio, Gabriel Araújo, Giovanna, Letícia) 

 

á muito tempo, em um reino da França, viviam o rei Maurice e a rainha Ma-

deleine. Eles eram muito felizes, só havia um problema: o rei não podia ter 

filhos. Foi aí que a rainha resolveu fazer algo muito arriscado: um pacto com 

Ragnor, o diabo rato. Em troca de um filho, ela teria que dar a própria alma 

para ele. O que ela não sabia era que esse filho carregaria uma maldição. Se o 

rei descobrisse sobre o pacto, ela não poderia ficar com a criança. 

O tempo passou e o príncipe finalmente nasceu. Seu nome seria Pierre.  

— Me diga logo a verdade sobre esse menino! — exclamava o rei. 

— Já te disse, foi um milagre!!! — ela respondia. 

E assim era quase todo dia. Até que o rei decidiu que eles não ficariam com a cri-

ança.  

Ali perto havia uma cidade grande e bem movimentada, que ficava às margens de 

um rio, onde chegavam vários comerciantes. Era cercada por um muro alto no exterior e 

outro menor no interior. As casas eram altas e tinham bastantes janelas. Também havia 

uma igreja. Era nessa cidade que morava o casal que cuidaria da criança até o final de 

suas vidas, o que não duraria muito. O homem se chamava Jean, e a mulher, Adeline. 

O tempo foi passando e, quando o menino fez cinco anos, seus pais começaram a 

sentir os sintomas da doença que seria futuramente chamada de “peste negra": dor ex-
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cruciante, tosse com sangue, fadiga, inchaço e vários outros. Eles começaram a se preo-

cupar com o futuro do menino, pois sentiam que iriam morrer. E assim aconteceu. Pou-

cos dias depois o menino estava na rua e se alimentando de restos e do que lhe davam. 

Quando ele ficou mais rapaz, descobriu um talento para fabricar amuletos. Fazia 

de todos os tipos e tamanhos. Ele vendia muitos. O que não sabia era que toda vez que 

tocava diretamente em alguém, a maldição era transmitida e dentro de uma semana a 

pessoa já estava morta. Começaram boatos de que era castigo divino e as igrejas estavam 

superlotadas. 

Metade da cidade havia sido dizimada quando, um dia, um servo do rei foi man-

dado à cidade para fazer compras e acabou resolvendo comprar um amuleto para dar de 

presente à rainha. Chegando ao castelo, ele foi falar com ela. 

— Majestade, estava fazendo as compras que pediram e vi um menino vendendo 

amuletos. Resolvi comprar um para a senhora. Esse é para proteção. 

Madeleine não gostou muito, mas como era muito educada, agradeceu. Na hora 

de dormir ela sentiu que deveria usar o objeto. No meio da noite, a maldição se espa-

lhou por todo o castelo e na manhã seguinte só restavam os corpos. 

 

6. Um presente mortal 
(Beatriz, Daniel, Gabriel Melo, Milena) 

  

m um castelo medieval do século XIV, viviam o rei e sua esposa. A mulher era 

uma das mais cheias de joias do reino, e era bem jovem. Uns diziam que seu 

amor pelo rei era a mais pura verdade, outros diziam que era pelo maior e ób-

vio interesse. E era verdade. A mulher era muito interesseira, falsa e orgulhosa. 

Em todas as saídas do rei ela sempre ordenava a ele para lhe trazer as mais caras 

e valiosas joias. Já o rei era totalmente o contrário: era bondoso e caridoso. 

O aniversário de casamento dos dois estava próximo. A esposa estava animadíssi-

ma para ganhar os mais caros e especiais presentes. No tão esperado dia, o rei gritou o 

nome de sua amada: 

      — Venha ver o que eu lhe trouxe, querida! Você vai amar! 

E 
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      — O que será, meu amado? Aquelas joias importadas que lhe pedi? Um perfume 

raro? 

      — É muito melhor! — ele disse, retirando debaixo de um pano, um fofo, porém 

imundo, hamster. — Não é lindo? — perguntou ele animado. 

      — O que é isso? — perguntou a mulher, decepcionada. — É uma piada, né? Essa é a 

minha surpresa? Que decepção — falou ela, séria. — De onde você tirou esse animal? 

       — Calma, meu amor — disse, bem tranqüilo. — Você vai gostar de tê-lo. Ele vai lhe 

fazer companhia quando eu estiver fora — ele deu uma pausa. — Eu o encontrei perto da 

fossa, — a mulher fez uma cara de nojo — mas não se preocupe, ele não vai nos fazer mal. 

      O rei colocou o hamster na gaiola, acariciou a esposa e saiu da sala. 

      Dias e semanas se passaram, e o castelo estava normal, movimentado. Mas havia 

um porém, o quarto do rei estava cheio e agitado. Havia um estranho ar de desespero 

em volta de sua cama. O rei estava deitado e não se sentia bem.  

      — Mandem todos saírem do castelo! — berrou um dos assistentes do rei, preocupa-

do. — Rápido! 

      — Todos se direcionem para a saída! Não podemos mais ficar aqui! É perigoso! 

      Aos montes, todos os funcionários e servos saíram apressadamente do castelo pela 

enorme e antiga ponte levadiça. Os gritos de desespero rondavam o castelo, até que, de 

repente, se formou um silêncio, e todos haviam saído.  

      No castelo ficou apenas o rei, a esposa e o médico. No quarto, os dois suspiravam 

de nervoso ao ouvir as palavras agoniantes do doutor. 

      — Meu Deus! Eu não acredito! Isso é muito grave!! 

      — O que aconteceu doutor? É algo muito grave?? — gritou a mulher, desesperada. – 

O que você está sentindo, meu bem? 

      — Não sei... — gemeu o rei — estou com muitas dores no abdômen, estou tossindo 

muito, estou com febre, mal-estar...estou vomitando muito e também estou sentindo 

meus gânglios um pouco inchados... 

    — Isso é muito ruim... Isso é muito ruim! — o médico estava descontrolado — De-

pois de eu analisar e fazer uns exames... Eu lamento muito informar, mas vossa majesta-

de está com uma doença mortal!  
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— Qual, doutor?! — disse ela, com uma voz aguda, como se estivesse forçando a 

preocupação — QUAL??! 

      — Lamento dizer... — ele abaixou a cabeça e suspirou fundo — mas o que os exames 

indicam é que o senhor rei está com peste, popularmente conhecida como a doença da 

peste negra — o rei arregalou os olhos e quase desmaiou. Começou a ficar nervoso e não 

conseguia acreditar naquilo. 

      — Não é possível...não é possível!! Como isso aconteceu ?? Como??  

      — A partir dos estudos, essa doença é transmitida pelos ares infectados, chamados 

miasmas. 

      — Não é possível isso!! Meu castelo?! Com ares infectados?! Não admito isso! É um 

erro! Um absurdo e terrível erro! — gritava a esposa, nada tranquila. — Ordeno que reve-

jam isso já!  

      — Não há erro, senhora...sinto muito. — Ele baixou a cabeça e posicionou seus e-

normes olhos para o doente na cama. — Nós precisamos nos retirar. Se ficarmos aqui, 

poderemos ser contaminados também. O ar do doente não nos fará bem. Preciso buscar 

minhas vestimentas contra-peste. — Ele fez um movimento de agilização. — Vamos cuidar 

de você — disse, se direcionando ao rei. — E você, precisa vir comigo. Temos que isolar 

esse quarto.  

      — Quê? Eu? Claro que não. Não irei deixar meu querido marido sozinho.  

      — É necessário, senão você se infectará também — ele disse isso já na porta do 

quarto. 

      — Não me importa. Pode voltar mais tarde. Eu ficarei aqui com ele.  

      Ela deu um áspero adeus e trancou a porta, com o médico do lado de fora. 

      A noite fora bem longa. O rei dormiu com um sono pesado, mas a esposa ficou 

acordada, a noite inteira. E bem no meio dela, a mulher começou a sentir calafrios pelo 

corpo e febre. Não achou nada demais, pois acreditava que não estaria com a tal doença, 

pois, pelo que ela achava, só atacava os pobres. 

      Porém, ela tossiu e, no seu lenço, caiu sangue e mais sangue. Isso a preocupou.  

      “Mas isso não é possível...”  Ela lembrou dos sintomas do marido e começou a se 

assustar. “Eu não posso estar com essa doença... eu só ando em ares com classe... eu só 
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ando no meu castelo! Não sou igual ao meu marido que sai andando pelo reino por aí, 

se misturando com os da outra classe, com aqueles que nem são gente de tão pobre! Só 

eles poderiam tem esse tipo de ar infectado! Aqui meu ar é bom! Se descobrirem que eu 

estou assim, minha reputação vai acabar... NINGUÉM PODE SABER! ” — Ela pensou 

em silêncio, num canto do quarto, enquanto via seu marido repousando na cama, mui-

to mal. 

      No dia seguinte, o médico chegou cedo no vazio e quieto castelo. Ele se direcio-

nou ao quarto. Quando chegou lá a mulher se levantou da cadeira, assustada com o 

médico. Ele vestia uma longa capa preta assustadora, com um largo chapéu e uma luva, 

segurando longos cabos. Mas o que mais deixava a mulher amedrontada era a máscara. 

Tinha um formato de bico de ave, e era muito feia. 

      A mulher, assustada, perguntou o que seria tudo aquilo. O médico explicou que a 

vara era para ter um mínimo contato com o paciente, e a máscara era porque dentro ha-

via perfumes, para ele se proteger contra o miasma. 

      O médico olhou para o rei e disse as seguintes palavras: 

      — Olha, majestade, aqui, eu tenho doses certas do remédio que o senhor precisa 

tomar. — Ele apontou para um saco cheio de frascos de remédios fortíssimos. — Essa 

quantidade serve apenas para você. Deve tomar pelo menos um frasco desses ao dia. 

Mas não garanto 100% de eficácia, esses antibióticos normalmente funcionam em 60% 

dos casos. 

      O médico saiu do quarto. A mulher estava ficando cada vez mais doente e com 

medo de morrer pela doença. Ela então teve uma tenebrosa e horrível ideia. Ela não 

queria morrer, queria ficar viva, no seu castelo. Ela não se importava com o seu querido 

marido, o rei. Então, nessa mesma noite chuvosa, ela decidiu pôr seu plano em prática. 

      Ela esperou o rei cair no sono e, quando a noite caiu e a escuridão veio, a mulher 

desceu para o corredor de entrada e pegou a enorme espada que ficava presa em uma 

majestosa estante. Ela subiu cuidadosamente pelas longas escadarias, que se direciona-

vam para o quarto do rei. 

Cuidadosamente, a esposa colocou uma almofada na face deprimente do rei doen-

te, para abafar seus gritos. Pegou a espada pesada e, com crueldade, fincou a espada no 

coração do rei, espalhando o sangue pelos cobertores e por todo o quarto.  
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      Ela, desesperada para que ninguém descobrisse, escondeu o corpo do rei em um 

saco de batata velho e imundo, pego na cozinha. E jogou a carcaça do rei no escuro e 

fundo porão do castelo. Limpou o sangue do quarto e, tranquilamente, voltou a dormir 

no lugar onde havia cometido o crime. 

      No dia seguinte, a primeira coisa que fez foi tomar os remédios para que aquilo 

que fizera pudesse valer a pena. 

     Depois, ela pensou no que faria para se livrar do médico, pois ele ia lá todo dia. 

Ela começou a tremer e ficar agoniada. Então, ela achou que só teria uma forma de se 

livrar dele. 

      Assim que o médico pisou na entrada fria do castelo, a mulher nem deu espaço 

para ele continuar a andar, impedindo-lhe a passagem.  

      — Tenho que ver o rei, minha senhora. 

      — O rei está dormindo agora. — disse, friamente. — Está em um sono bem pesado. 

      — Mas eu preciso acordá-lo para ver se houve progresso com o tratamento. 

      — Tudo bem, então... o senhor pode ir na frente... 

O médico subiu as escadas que levavam ao quarto, e quando chegou lá, viu que 

não havia ninguém. Mas antes que ele pudesse falar alguma coisa, sentiu uma coisa sen-

do cravada em suas costas, e uma dor insuportável subiu-lhe pelo corpo. Quando olhou 

para trás, ele viu o vulto da face cruel da mulher, que quando viu o médico já sem vida, 

dispôs-se a fazer tudo que havia feito antes. Limpou os rastros e escondeu o corpo do 

médico no porão, junto ao do rei. 

      Semanas se passaram e a mulher ainda estava lá, sozinha, e ninguém sabia o que 

havia acontecido. Ela só tinha uma única companhia: o hamster, que ganhara de seu 

marido. Ela continuava com ele lá, mesmo tendo tanto nojo. A mulher vivia tomando 

os remédios, que mesmo que ela achasse, não estavam fazendo efeito. 

      Em uma noite chuvosa e tenebrosa, a mulher estava se sentindo mal, porém, ape-

nas achou que era o efeito dos remédios. Ela então decidiu ir dormir, para ver se aquilo 

passava logo. Porém, mal sabia ela que aquele seria seu último cochilo.  
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