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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 704.  

Boa leitura!  

 

Professoras Monique Lima e Priscila Menezes

Q 
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1. Feira mortal 
(Arthur, Kleber, Marcos Antônio, Nicollas, Samuel) 

 

m uma feira entre feudos, no século XIV, houve uma grande epidemia da peste 

negra. Tudo começou quando Rodrigo, um trabalhador da feira, foi buscar á-

gua no poço da feira. Ele odiava seu trabalho, e mais ainda seu chefe, José. Ro-

drigo mal sabia que estava contaminado com a peste bubônica.  

Um dia, ao ir buscar água, José empurrou Rodrigo dentro do poço, pois o odiava 

também. Pelo fato de Rodrigo ter aberto partes de seu corpo, a água, que era limpa, pu-

ra e transparente, virou uma água vermelha e espessa. Rodrigo jurou vingança, mesmo 

depois da morte.  

Como os comerciantes não tinham recebido a água, um homem chamado Jônatas, 

resolveu ir buscá-la e distribuí-la, no lugar de Rodrigo. Ao pegar a água, percebeu que 

estava diferente e estranha, mas como as pessoas estavam com sede e necessitadas, resol-

veu distribuí-la mesmo assim.  

Ao distribuir para a última pessoa, que, por coincidência, era José, um homem 

vestido de preto,do qual somente poderia ver seu rosto, surgiu na feira.Curiosamente, 

ele era idêntico aoRodrigo. Todos que passavam por ele contraiam a peste negra, e, si-

multaneamente, morriam. Como as pessoas não sabiam o que ou quem era esse ho-

mem, pensavam que eram um bruxo maligno. Pelas suas hipóteses, as pessoas ascendiam 

tochas, que se apagavam quando o homem olhava para o fogo.  

Ao passar por todas as pessoas, a figura desconhecida chegou até José, o último 

sobrevivente, que disse:  

— Quem é você!? É o Rodrigo!?  

— Digamos que sou o Rodrigo e vim para vingar-me. Bem, agora, depois de morto, 

me chamo Yersinia Pestis. Diga as suas últimas palavras, para uma morte horrenda e de-

vagar. Quer saber? Demorou muito, então vamos ao espetáculo principal: a sua morte!  

E nisso, Yersinia Pestis estalou os dedos e, automaticamente, José lentamente co-

meçou a ficar com manchas vermelhas por todo o corpo, febre altíssima e muita treme-

deira.  Nem se quer conseguia se mover. Uma semana depois, José foi a óbito.  

E 
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2.  Segundas intenções           
(Bruna, Larissa, Maria Clara, Pedro Henrique, Sara) 

 

m um Feudo do século XIV, na época do auge do comércio, existia uma rainha 

muito bela e maliciosa chamada Melissa Montressor. Seu marido, o rei Rober-

to II, era um homem de bom coração, mas, muitas vezes, estava ausente. Por 

isso, toda vez que Roberto saia, a rainha, por se sentir sozinha, ia encontrar um 

nobre. Esse nobre era muito rico, e, além disso, dava para Melissa a atenção que seu ma-

rido deixava faltar. Era tudo o que ela queria: dinheiro e atenção.  

Em uma das longas viagens do rei, a rainha foi se encontrar novamente com o no-

bre, mas, dessa vez, queria falar sobre algo que interessava aos dois. Melissa queria bolar 

um plano para derrubar o rei  e assim colocar o nobre no lugar dele. Ela teria uma con-

dição financeira melhor e a desejada atenção, caso esse nobre se tornasse rei. Para que 

esse plano fosse feito sem que ninguém desconfiasse dos dois, o nobre deu a sugestão de 

trazer uma doença para o feudo, assim a morte do monarca não seria percebida por to-

dos como premeditada pelos amantes. 

No dia seguinte a essa conversa, a rainha foi até a biblioteca do castelo junto com 

os sacerdotes, pois eles eram os únicos que dominavam a escrita e a leitura naquela épo-

ca. Como desculpa, ela falou para os religiosos que estava procurando informações sobre 

doenças para prevenir a população da cidade, só que, na verdade, era o contrário. 

Em um livro, com registros recentes em relação à época, encontrou informações 

sobre uma doença perfeita para o plano: a Peste Bubônica. Hoje em dia, ela é mais co-

nhecida como Peste Negra, que tem como causadora a bactéria Yersinia Pestis e é trans-

mitida pela picada da pulga do rato. Mas, antigamente, como registrado no livro, acha-

vam que a Peste era transmitida pelo contato com pessoas pobres e sujas. Algo que hoje 

seria julgado como extremamente preconceituoso, pois a classe social de alguém não de-

termina a higiene daquela pessoa. Além disso, o livro relatava que a assustadora e mortal 

doença da Peste Bubônica, ainda assombrava uma cidade próxima. 

Logo depois de sair da biblioteca, a rainha Melissa, chamou um sacerdote em par-

ticular e prometeu que lhe daria um pedaço de terra, se ele escrevesse uma carta para o 

rei da cidade, dizendo que a Peste a dominava. E, como aquela carta era secreta, era co-

mo se  a rainha estivesse pagando pelo silêncio daquele homem. 

E 
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Assim foi feito. A carta foi enviada. Nela, Melissa pedia para que o rei mandasse 

alguns camponeses, trazendo algum tipo de mercadoria. Ela afirmava que ele não preci-

sava se preocupar em mandar camponeses sem a Peste.  

Tudo foi friamente calculado. Roberto II retornou à cidade alguns dias antes da 

Peste chegar e foi informado pela rainha de que chegariam mercadorias dessa cidade. 

O dia chegou, e um criado do castelo foi avisar à rainha que o barco já podia ser 

avistado fora dos muros que envolviam a cidade. 

Melissa então, sugeriu ao rei: 

— Querido, o senhor poderia fiscalizar a chegada das mercadorias com os cavalhei-

ros. Concorda? Assim não teremos problemas com o pagamento de propina para os ca-

valheiros e ainda passaremos uma imagem boa e acessível para população. 

— Por você faço tudo que posso, meu amor!— disse Roberto II para agradar sua es-

posa. 

Chegando no cais, viu que os comerciantes/camponeses da outra cidade já esta-

vam parando o barco para descer as mercadorias. Junto com aquelas pessoas, a Peste saia 

do barco. E o rei, que ajudava a tirar as coisas do barco, foi o primeiro a ter contato com 

a doença assombrosa, que chegava à cidade em um dia sombrio e de nuvens escuras. 

Depois de alguns dias, Roberto II veio a falecer, e o nobre assumiu realmente o 

lugar do rei que havia morrido. Mas uma coisa foi muito mal pensada nesse plano. De-

pois da morte do rei, muitas outras pessoas vieram a morrer, pois a Peste invadiu e ul-

trapassou os muros da cidade e do castelo. A cidade viveu uma crise muito grande, que 

provocou a morte das pessoas, uma a uma. Até aquela cidade acabar. 

O fim daquela cidade proporcionou muitos acontecimentos sobrenaturais. Dizem, 

até hoje, que todos comerciantes que passavam pelos rios daquela cidade, ouviam gritos 

e viam vultos. Nas cidades próximas, corria uma lenda: um corajoso navegador, acom-

panhado por seus amigos que esperavam no rio, teria passado por todos os muros que 

envolviam a cidade abandonada, apenas para “roubar” as coisas valiosas que foram dei-

xadas no castelo.  Seus amigos ouviram o último grito do rapaz corajoso, ele dizia: 

— Socorroooooo!!!!!!! 

Depois, os amigos ouviram um sussurro dizendo:  

— Roubo atrai violência, e a acaba destruindo quem o pratica.  
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Nunca mais viram aquele homem... 

 

3. A maldição da peste 
(Elvis, Letícia, Maria Cláudia, Rafael, Thaysa) 

 

o Norte do Reino dos Francos, existia um vilarejo pobre onde pessoas hu-

mildes viviam em paz e harmonia. As casas desse pequeno vilarejo eram, na 

sua maioria, feitas de pedra com os telhados de palha. Seu centro era mo-

vimentado, pois, semanalmente, acontecia uma feira na qual os habitantes 

daquele vilarejo trocavam os produtos que eles faziam. Os habitantes desse vilarejo a-

chavam estar seguros, tanto militarmente, quanto religiosamente. 

Até que um dia, um antigo camponês, amado por todos, morreu misteriosamente. 

Porém ele não havia sido o único. Antes dele, morreram mulheres, crianças e até mesmo 

autoridades. O mais preocupante era que ninguém fazia ideia de como acontecia, pois, 

em um momento, as pessoas estavam bem, logo depois estavam inanimados com placas 

vermelhas por todo o corpo, inchaço e febre. Além de todas essas mortes, a cidade estava 

infestada de ratos. 

O povo estava ficando desesperado com toda aquela situação e buscava frenetica-

mente uma solução para esta terrível maldição. Tinham procurado todas as explicações 

mortais e divinas, mas não havia nada ao alcance do conhecimento deles que explicasse 

as constantes mortes. 

Mais uma semana se passou e já havia morrido dezenas e dezenas de pessoas. E 

por isso os anciões da vila se reuniram para tomar medidas. Os três principais anciões 

apresentaram suas ideias: 

— Pediremos ajuda ao rei, ele de fato nos ajudará! — Gritou um. 

— Nunca, o rei é um covarde. Falaremos com a igreja! — Bradou outro. 

— Nem pensar, a igreja não pode fazer nada. Melhor seria se saíssemos dessa terra 

amaldiçoada logo. — Respondeu o terceiro ancião. 

Depois de algumas horas discutindo, concordaram que a igreja era a única que 

podia ajudá-los. O Papa com certeza intercederia por eles, pensaram.  

A 
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Ao amanhecer do dia seguinte, alguns moradores se encaminharam a principal i-

greja do reino, que ficava a alguns quilômetros do centro do vilarejo. Uma mulher, en-

capuzada, os encarava, sentada em um banco em frente à fachada da igreja, como se 

soubesse o que vieram fazer ali. Os olhos dela os seguiam, até entrarem na igreja.  

— Que mulher estranha. — cochichou um dos representantes do povo. 

— Concordo! — respondeu outro — Mas concentração, o Papa está logo adiante. 

— Irmãos camponeses, o que vieram fazer aqui? Essa é a principal igreja do reino, 

única e exclusivamente para nobres! — falou o Papa, fingindo paciência. 

— Vossa Santidade, precisamos da vossa intercessão para o Altíssimo. Nossa hu-

milde vila, a alguns quilômetros ao norte, está sendo atacada por forças invisíveis, e de-

zenas de moradores estão morrendo misteriosamente, com placas vermelhas espalhadas 

por todo o corpo. — contou um dos moradores. 

— Nunca vimos nada igual, até os sábios próximos estão assustados. Se não pu-

dermos contar com a ajuda das preces de Vossa Santidade, morreremos todos. — com-

plementou outro, com os olhos já lacrimejando. 

O Papa corou, pois no fundo ele era só um covarde ganancioso, só aceitou se tor-

nar Papa, pois queria aumentar sua nobreza. Não tinha fé alguma, pelo contrário, ele era 

um grande medroso.  

— Seus pestilentos, vocês podem passar esta maldição pra mim, saiam imediata-

mente, ou mandarei os cavaleiros cortarem suas cabeças imundas. — berrou o Papa. 

— Mas Vossa Santidade, se não intercederdes por nós, morre...  

— QUE MORRAM TODOS VOCÊS, SÓ PELA OUSADIA DE ENTRAREM 

NA MINHA IGREJA CARREGANDO UMA MALDIÇÃO COM VOCÊS. MEU 

GUARDA, MATE-OS! —Bradou o covarde Papa 

Os representantes do povo correram para fora da igreja, chorando. Se fossem 

morrer, pelo menos que não fosse agora, com uma espada a atravessá-los. Adiantaram-se 

para uma floresta, que provavelmente poderia ser um caminho para a vila deles. O guar-

da continuou perseguindo-os por mais alguns minutos, mas desistiu, vendo que já esta-

vam longe. Os moradores do vilarejo estavam muito aliviados, mas não pararam de cor-

rer.  
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— Tive a impressão de ver aquela mulher que você havia dito que era estranha a-

trás de uma árvore, olhando em nossa direção — Disse um deles para o outro, ainda cor-

rendo. 

— Não temos tempo pra isso, aquele maldito Papa pode mandar mais gente atrás 

de nós. Continue, acho que estou vendo nossa vila ao longe. 

Ele tinha razão, correram por mais meia hora e chegaram.  

Ansiosos e preocupados, dezenas de moradores da vila já estavam em uma praça 

discutindo e esperando seus representantes. Os três anciões foram os primeiros a per-

guntar:  

— E então, será que o Papa vai rezar por nós? Precisamos de uma salvação, pois 

enquanto vocês estavam fora, meia dúzia de pessoas já faleceu. 

— Mas fácil aquele maldito nos amaldiçoar. —falou um dos enviados a igreja, con-

tando toda a história.  

— Estamos perdidos. — choramingou um camponês 

Naquele momento, ouviram uma explosão. Olharam para a direção do barulho e 

viram uma coluna de fogo colossal, porém, no lugar onde o fogo se localizava um se-

gundo atrás, estava uma mulher estranha.  

— Não creio, é a famosa Sedah, a feiticeira. Percebo agora, pois está sem o capuz. 

Você é a mulher que vimos no banco em frente à igreja e atrás da árvore. O que quer 

aqui, bruxa? Todos cremos em Deus. Não é lugar para uma perdida como você. — falou 

um dos que viajaram até a igreja.  

— Eu não falaria assim com uma pessoa que pode dar a salvação a vocês. — res-

pondeu, a rir-se. 

O povo parou de falar. Todos, por alguns segundos, começaram a pensar. 

— Vou-me agora, para vocês terem algum tempo para pensar. Nosso acordo seria o 

seguinte: removerei o que aflige a vocês e me darão o meu peso em metal. Quando aca-

barem, me invoquem, dizendo meu nome ao contrário três vezes. Até logo. — Dizendo 

isso e dando uma risada estridente, desapareceu, com outra explosão seguida de outra 

coluna de fogo. 
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Eles, obedecendo, discutiram por meia hora sobre o que iam fazer. Alguns se 

questionavam “Vamos mesmo negociar com o Demônio?”. Segundo a maioria do povo, 

porém, não havia outro modo. Se o Papa não os havia ajudado, deviam recorrer a feiti-

çaria. Porém havia um problema, eles não possuíam o peso dela em metal. Resolveram 

convocá-la e “negociar” com ela. 

— Hades, Hades, Hades... —disse um ancião, temendo o que ele mesmo dizia. 

Dessa vez não houve explosão, muito menos fogo, ela só apareceu instantanea-

mente ao alto de uma pedra cumprida, em destaque ao povo.  

— Como vai ser, meus queridos?  

— Temos algumas coisas a tratar! Somos um vilarejo humilde, não possuímos seu 

peso em metal, feiticeira. Porém se tu podes convocar fogo, por que não simplesmente 

convocar metal? — disse um ancião 

— Até bruxas têm ética, querido. Eu estaria quebrando dezenas de regras se fizesse 

isso, espíritos que você não faz ideia da existência perseguiriam a mim até os confins da 

Terra se eu convocasse metal. — explicou a bruxa, asperamente. — Mas não importa, se 

vocês não têm meu peso em metal, eu quero uma ovelha de cada morador dessa vila 

— Ah, isso vai nos dar muito prejuízo também, mas vai ser pior se não dermos, 

pois, se morrermos, não vai ter mais ovelha nenhuma para nós. Fechado! — concorda-

ram os anciões — Depois que toda essa maldição for expulsa de nossa vila, daremos as 

ovelhas a você, bruxa. 

— Pois vamos lá, antes de eu executar o feitiço, tenho algumas informações a dar. 

Não é uma maldição! Maldições caem sobre pessoas ou lugares quando alguém pede o 

mal dessa pessoa ou desse lugar para diversos espíritos. Eu mesma sou especialista em 

maldições. O que está acontecendo nessa vila é algo diferente, uma nova devastação, 

mas não quero entrar em detalhe com vocês para que consigam dormir essa noite. O 

que importa é que eu consigo extirpá-la daqui, porém existe possibilidade de falha, para 

não dizerem que eu não avisei... 

— Espere, então não devemos arriscar...— disse um dos anciões 

— Bom, vocês que sabem. Vejo que alguns aqui já carregam a praga, e morrerão 

em poucas horas. — Observando a expressão facial de todos, ela começou a rir.  
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— Penso que ainda querem que eu execute o feitiço. — gargalhou, dessa vez. — 

Meus queridos, preciso de três coisas. Vamos para a primeira: Necessito de uma pedra 

retangular e regular, acho que aquela ali serve. — Falou, mirando uma rocha de dois me-

tros de comprimento por um metro de largura. 

Todos que estavam presentes se espantaram, pois, ao virarem suas cabeças na dire-

ção da pedra, a bruxa já estava ao lado da rocha.  

— Pare de usar sua magia do Demônio assim, bruxa! O que custa andar? — falou 

um camponês. 

— Cale-se, essa “Magia do Demônio” é que irá salvar ao seu traseiro, que por sinal 

é um dos que carregam a praga. — respondeu a feiticeira, causando um calafrio em certas 

partes daquele camponês. 

— A segunda coisa que precisamos é de uma espécie de sacrifício, uma oferenda. 

Mas não se assustem, vamos ter a morte de um pela vida de todos os moradores dessa 

vila. Você deu azar, camponês, eu odeio ordens — dizendo isso, ergueu seu braço es-

querdo. O camponês que havia mandado ela andar em vez de usar sua magia foi erguido 

aos céus e caiu sobre a rocha, gritando. Rodopiando a mão, a bruxa convocou cipós, que 

enroscaram em seu tórax, em suas mãos e em seus tornozelos. 

Todos estavam espantadíssimos, porém ninguém conseguia reagir, vendo a quan-

tidade de poder que Sedah possuía. 

— Vou explicar o que vai acontecer agora. Vou, através de toda a força que conse-

guir, remover toda a praga desse lugar, concentrando-a neste ser vivo: a alma e o espírito 

dele vão sair do corpo, substituídos pela praga. Quando ela já estiver no corpo dele, con-

jurarei um punhal capaz de matar “coisas” como a praga. — Parou um pouco, observou 

um a um, analisando-os. — Bom, terceira coisa: Afastem-se! Ou dezenas do que vocês di-

zem “demônios” expulsarão sua alma e seu espírito para fora de vocês e farão dos seus 

delicados corpinhos uma nova casa — Observando a feição de cada um e vendo que re-

cuaram pelo menos cinquenta metros, abriu um grande sorriso — Relaxem, logo estarão 

livres da praga. Vou realizar o feitiço, cuidado para que seus olhos não derretam em suas 

faces... Brincadeirinha! 

Sedah, virando de costas, ergueu-se cinco metros do chão e começou a falar uma 

língua diferente: 
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— O, skepsel, ek beveel jou om hierdie hele stad te verlaat en op daardie liggaam te 

fokus. Ek noem  die hemelse mes om   te vermoor1. 

Depois de falar isso, coisas nunca vistas antes pelos camponeses estavam 

acontecendo. Primeiro, o céu estava mudando de cor, de azul escuro, ele passava pra 

vermelho sangue.Enquanto isso, várias “nuvens” pretas entravam no corpo, “nuvens” 

que se originavam de todos os lados da vila, inclusive de cima de certas pessoas. Quando 

todas acabaram de entrar, um punhal de dois gumes com cabo azul, verde, branco e 

marrom, representando todos os elementos, apareceu nas mão de Sedah. No mesmo 

segundo, o corpo do camponês (que estava já todo inchado, com toda a região dos olhos 

preta, seus ovidos, boca e nariz ensanguentados e pele branca como neve)começou a 

tremer freneticamente. 

O povo estava perplexo, alguns chegaram a urinar ou defecar de medo, enquanto 

outros corriam e deixavam a praça.  

Sedah desceu lentamente até o chão, berrando, prestes a perfurar “aquilo”: 

— Wees stil en sterf, skepsel, en kom nooit terug nie.2 

Foi quando ela desceu o punhal que algo inesperado aconteceu, o corpo despren-

deu seu braço dos cipós que o amarravam, segurando em seguida o braço de Sedah, 

prestes a perfurá-lo. Neste momento, a bruxa medonha teve seu copo coberto de placas 

vermelhas, caindo morta.  

O povo, vendo essa cena, corria e desmaiava de pânico. 

O camponês semimorto desprendeu todo o seu corpo da pedra, conjurou uma ca-

pa e a vestiu. Ela o cobria do topo da cabeça aos pés. De seu rosto, apenas se via um sor-

riso debochado. Como se não tivesse pés, ele deslizou por todo o reino, matando a to-

dos.  

— Quem é você? — Perguntou o Papa, chorando. 

— Sou seu pior pesadelo. —Disse, com um sorriso debochado, matando-o. 

 

 

                         
1Oh, criatura, eu ordeno que você deixe esta cidade inteira e se concentre nesse corpo. Eu chamo a faca celestial para 
matar. 
2 Fique em silêncio e morra, criatura, e nunca mais volte. 



Turma 704  

13 

 

4. O reino da peste 
(Dandara, Giovanna, Lívia, Maria Eduarda, Raquel, Victor Hugo) 

  

m um reino cheio de riquezas, havia a família real que vivia em um castelo 

tenebroso, era escuro, com corredores enormes e com ratos e baratas.  

O aniversário de 15 anos de Aurora, a filha mais velha do Rei e da Rainha 

chegou. Para comemorar a data, resolveram fazer um café da manhã especial 

no castelo, com várias guloseimas que ela tanto gostava. 

— Filha, acorde! Hoje é seu aniversário e fizemos um café especial para você! — dis-

se a Rainha. 

Durante a degustação, Elisa achou um rato machucado quase morrendo e se as-

sustou:   

— Gente, olhem esse rato! Tirem ele daqui!      

 Aurora, como sempre foi uma menina cuidadosa, ficou com muita pena dele e 

resolveu ajudá-lo. Sem que ela percebesse, uma pulga que estava no animalzinho indefe-

so estava contaminada pela Peste Negra, que acabou transmitindo a doença para Auro-

ra. Depois disso, ela começou a passar muito mal, vomitar, tossir sangue, delirar e gritar 

socorro. O pai, sem entender nada, disse: 

— Meu Deus, o que está acontecendo com minha filha? Por favor, chame a curan-

deira para me explicar que está acontecendo! 

— O que houve com sua filha? Ela está passando muito mal...     

— Sim, nós achamos um rato que parecia estar morrendo e queríamos ajudá-lo. Eu 

fui um irresponsável por deixar ela encostar nesse bicho! 

— Nossa, como você pôde!? Ela está com Peste Negra, foi infectada pela pulga des-

se rato. Tenho que lhe dizer que eu não tenho nada para ajudar, não tem como, essa 

doença é incurável. Pessoas que contraíram isso não puderam voltar para contar a histó-

ria. Logo, esse medo passou de geração a geração, fazendo com que ficassem morrendo 

de medo. Agora o que vocês podem fazer é ver ela sofrendo e, se chegarem muito perto, 

irão ser contaminados.        

— Pai, não me deixe aqui! Eu vou morrer?  

N 
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Todos, muito tristes, correram dali, sem olhar para trás.  Não demorou muito, e a 

princesa estava morta. Na noite daquele dia, toda a família foi jantar na mesa. De repen-

te, eles ouviram um grito muito alto vindo do corredor do castelo.  

— Que barulho foi esse?  

Quando eles foram verificar, ouviram um barulho assombrador cada vez mais per-

to e perceberam que a curandeira estava caída no chão, cheia de sangue e sem vida.  Por 

trás de todos, chegou a defunta Aurora, em forma de morta-viva, e matou todos de uma 

só vez. 

 

5. Os camponeses e a terrível peste negra 
(Gustavo, Luiz Antônio, Maria Paula, Raylane, Victória) 

 

m uma vila, onde só moravam camponeses, começaram a acontecer coisas 

horríveis com as pessoas: elas adquiriam uma doença quando eram mordi-

das por uma pulga infectada. 

Essa doença foi batizada (chamada) como “A Peste Negra”. As pessoas sabi-

am que estavam com a doença, quando tinham febre alta, calafrios, dor de 

cabeça, dores no corpo, fraqueza, convulsão, náusea e vômitos. Elas não sabiam como 

combater a doença, então resolveram chamar os dois cavaleiros mais fortes do feudo! 

Os camponeses não podiam ir na vila dos cavaleiros para falar com eles, pois o 

caminho até lá era perigoso e eles eram muito fracos para isso. Os trabalhadores de 

campo resolveram, então, enviar uma carta. Assim os dois cavaleiros decidiram ajudar o 

povo! O caminho até a vila dos camponeses era longo e perigoso, mas, para eles, era algo 

normal.  

Os cavaleiros chegam na vila se depararam com as pessoas. Para os dois homens, a 

peste era algo que eles só precisavam matar para solucionar o problema, mas não era 

bem assim não! Acreditando que teriam uma vitória fácil, eles foram até a casa de um 

dos camponeses. 

 A casa era pequena, feita de madeira e palha, com dois andares. No primeiro an-

dar, tinha uma área reservada aos animais (tinha umas galinhas, uma vaca, divisórias, 

E 
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baldes e uma pá); uma sala (com bancos e uma escada); e uma cozinha (havia mesas e 

cadeiras, uma fogueira e vasos de barro). Já no segundo andar era o local onde toda a 

família dormia (tinha travesseiros, cobertas, lençóis, os pertences da família e barris). 

A peste ainda não tinha entrado na casa deste camponês e os moradores disseram 

para os homens valentes:  

— O que nós vamos fazer agora? A nossa casa vai ser a próxima que a peste vai en-

trar!!! 

  Os homens falaram: 

— Quando ela chegar aqui, nós vamos lutar contra ela e vocês vão ficar bem, fi-

quem calmos. 

 A peste chegou na casa deles, ela entrou sem bater e os cavaleiros tentam lutar 

contra ela, mas eles acabam sendo contaminados pela doença e morrem... Eles nunca 

tinham lutado contra algo tão forte assim. Mas o maior erro deles foi não se aprofundar 

e não ter procurado saber como a peste era transmitida. 

Eles queriam muito vencer peste, então voltaram em forma de fantasma, dizendo 

que descobriram como a doença se transmitia.  

Viera, um camponês, assustado perguntou: 

— Como vocês voltaram? E como ela é transmitida?  

— Depois da morte, você volta em forma de fantasma e precisa fazer algo bom para 

ir para o céu ou para o inferno se decidir fazer algo ruim! Ela é transmitida de um roe-

dor a outro por meio de pulgas contaminadas pela bactéria Yersinia Pestis que, ao morde-

rem o roedor, passam a carregar a bactéria. Vocês estavam adquirindo a doença quando 

eram mordidos por uma pulga infectada!  

E após eles acabarem de explicar como a peste negra era transmitida, eles desapa-

receram do nada e Viera, Maria, Neto, Victória e Cardoso, nunca mais precisaram se 

trancar em casa ou ficar na área dos animais por causa da doença.  
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6. O Reino Fantasma 
(Hugo, Lucas, Luiz Felipe, Mariana, Rayssa) 

  

á muito tempo, havia um menino chamado Rodolpho, que tinha uma vida 

muito simples e, por isso, sofreu muito preconceito. Esse menino tinha um 

irmão chamado Bernardo, que era o filho mais velho, invejoso e fazia de 

tudo para ser melhor que seu irmão. 

O irmão mais novo era muito religioso e ia sempre na igreja de uma abadia 

(nas abadias havia o claustro, dormitório, scriptório, horta, hospedaria, enfermaria). Es-

ses “templos” da Idade Média eram um convento cristão, geralmente católico, governa-

do por um abade ou por uma abadessa, que a dirigia com a dignidade de pai ou madre 

espiritual da comunidade. Foi lá que encontrou seu primeiro amor: a jovem Amália. Ela 

tinha uma irmã que se chamava Catarina, que era mais nova e muito protetora. 

No início, Amália e Rodolpho eram apenas grandes amigos, mas com o tempo fo-

ram se apaixonando. Depois eles contaram um para o outro os seus sentimentos e deci-

diram assumir seu relacionamento. Ele contou ao seu irmão que estava namorando e ela 

contou para sua irmã. 

Bernardo quis saber quem era a namorada do seu irmão, pois até então só sabia 

que ela se chamava Amália. Quando descobriu quem era a Amália, ele quase não acredi-

tou: ela era uma princesa! Ganancioso como era, o irmão mais velho logo percebeu que 

era “a deixa” para destruir seu irmão. 

A princesa não queria que o namorado descobrisse que ela era da realeza, para tra-

tarem ela como uma pessoa normal. Com base em seus receios, ela também não contou 

para sua irmã mais nova que ele era plebeu, pois ficou com medo de sua irmã querer 

protegê-la e contar para seu pai Afonso (um rei preconceituoso ao extremo). 

Enquanto isso, o irmão mais velho de Rodolpho já sabia o que iria fazer. Como 

ele sabia que o rei não ia admitir o namoro, foi imediatamente até ao castelo falar com o 

rei. Acontece que o rei não queria falar com o plebeu e quem o recebeu foi a irmã mais 

nova da princesa.  Catarina ficou bastante curiosa para saber o que ele queria e pergun-

tou: 

— Olá, tudo bem? O que o senhor gostaria de dizer para o meu pai? 

H 
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— Vossa alteza, humildemente vim alertar que meu irmão, namorado de Sua Alte-

za, a princesa Amália, é um plebeu e quer se casar com ela só por causa do dinheiro. 

Sabendo disso, Catarina ficou horrorizada e foi correndo avisar ao seu pai o que o 

jovem plebeu lhe contara. Quando chegou, disse ao seu pai: 

— Pai, minha irmã está precisando de ajuda, pois ela está sendo enganada. Há um 

plebeu que está namorando com ela só pelo nosso dinheiro. Como podemos ajudá-la? 

— Amália está namorando? E não nos avisou? E ainda por cima um plebeu, eu já 

disse para ela que nós da realeza não podemos nos misturar com essas gentalhas, onde 

ela está!? 

— Pai, acho que ela está na abadia.  

Depois disso, Afonso foi até a abadia. Ao chegar lá, infelizmente ele viu Rodolpho 

e Amália juntos de mãos dadas. Imediatamente, o rei proibiu Amália e Rodolpho de 

conversarem, e ordenou que o plebeu fosse preso em um cativeiro. 

Rodolpho ficou sozinho no cativeiro e as últimas palavras que ele escutara do rei 

foram: 

— Estou te livrando da minha filha, ela te odeia e só queria ferir seus sentimentos.  

O plebeu estava em um local sujo, cheio de ratos e, infelizmente, foi mordido por 

um rato infectado pela pulga da peste negra e pegou a doença, sendo vítima de uma 

morte triste e dolorosa. 

Rodolpho morreu, mas voltou dos mortos em forma de fantasma, acreditando 

que Amália não o amava. Sendo assim, quis se vingar de todos, e fazer com que todos 

morrerem de peste e sofressem de amor. Seu primeiro plano foi fazer uma reunião de 

todos os reinos na abadia. O plano seguinte foi levar muitos ratos infectados e deixá-los 

ao redor da abadia. 

Sua primeira vítima foi Catarina. Quando sua família descobriu, ficou entristecida 

demais. Em vão eles tentaram salvá-la de todas as formas possíveis, mas não teve jeito. 

Catarina faleceu, mas seu falecimento foi apenas o começo de uma epidemia. Ao final, 

todo reino ficou com a peste, muitos morreram até que só restaram o rei e a princesa. 

Antes de morrer, o rei inventou que o Rodolpho fugiu para não se casar com a 

Amália. Nesse momento, o fantasma do plebeu escutou a conversa e descobriu que o rei 

tinha mentido para todos eles... Imediatamente, o jovem morto ficou muito arrependi-
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do de ter matado todas aquelas pessoas, só que agora já era tarde demais: Amália tam-

bém pegou a peste. Poucos dias depois, a jovem princesa também morreu. Dizem que 

até hoje Rodolpho perambula sofrendo pelo o que fez... 
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