
RELATOS DE TERROR DO SAMAÍN 

O MISTERIO DO COLEXIO ABANDONADO. 

O 31 de outubro de 1949 unha pandilla de seis amigos, Lois, 

Pablo, Marcos, Marta, Matilda e Lola, visitaban unha cidade 

descoñecida onde había un colexio abandonado. Guiados pola 

súa curiosidade, entraron sen saber os perigos que lles deparaba 

aquel lugar. 

Ao entrar, decidiron separarse en dous grupos para investigalo 

mellor. Nun grupo irían Lois, Matilda e Marta; no outro, Pablo, 

Marcos e Lola. Lois , Matilda e Marta comezaron investigando 

polo comedor. Lois decidiu mirar pola cociña, onde fedía algo 

estraño e ao entrar, descubriu que había…unha leituga podre. 

Como non aguantaban o fedor, decidiron marchar de alí. Non 

lembraban o camiño de volta e subiron polas escaleiras cara ao 

primeiro piso. 

Mentres, Pablo, Marcos e Lola estaban na biblioteca observando 

os libros deteriorados polo tempo,escoitaron un ruído que 

proviña do andar, pero…tranquilos, era unha mosca. 

Lola e Pablo decidiron saís do andar, mentres Marcos quedou na 

biblioteca. Cando os dous estaban a piques de entrar noutra 

aula, escoitaron: PUUUM!. Deron volta e viron que a porta 

estaba pechada. 

-Marcos, por que pechaches a porta?-preguntaron os outros. 

-Eu non a pechei!-respostou Marcos-, pero agora axudádeme a 

saír de aquí. Entre todos tiraron, empuxaron,…,pero non había 

maneira de abrila de novo. 



De súpeto, oíuse outro golpe que procedía da biblioteca 

e…segundos despois, oíuse outro berro:Aaahh!, Era Marcos! 

-Marcos, que che pasou? Por que berraches?-preguntaron. 

Pero non houbo resposta. Marcos desapareceu deixando a Lola e 

a Pablo sós. 

Mentres, no primeiro piso, Marta, Matilda e Lois, estaban no 

laboratorio, famentos e sen saber como saír. De súpeto 

escoitáronse uns pasos que cada vez se achegaban maís e máis. 

Mortos de medo, agocháronse debaixo dunha mesa, pero logo 

se decataron que eran Lola e Pablo. Entón saíron do seu 

escondite e souberon que Marcos desparecera no comedor e, co 

medo no corpo, decidiron marchar de alí.  

Tras moito andar foron dar ao despacho do director .Enriba da 

mesa había unha placa de ouro cuberta de pó. Lois decidiu 

frotala para ver o que poñía. Cando xa se apreciaba algo, 

quedaron todos pampos. Non daban creto: Suso López, ¡O nome 

do seu titor! Recuperáronse do susto e comezaron a comentalo. 

-Que estraño!-dixo Pablo. Sería unha coincidencia, ou…? 

Non puido rematar a frase porque se decatou que na parede 

había un cuadro de Suso. Achegáronse máis ao cuadro para 

comtemplalo mellor e entón decatáronse de que nel había unha 

data de falecemento: 31 de outubro de 1949 e ao lado había 

unha nota que poñía: “ ¡Se queredes voltar a ver aos vosos 

familiares, saíde de aquí canto antes!”. 

Decatáronse de que a tinta non estaba aínda seca e ao dar a 

volta viron que se achegaba unha sombra. Sería EL…?   
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