
A BONECA DIABÓLICA 

Isto ocorreu hai moitos anos. Foi nunha antiga xoguetería do casco 

vello da cidade de Ourense rexentada por unha velliña. Entre 

todos os xoguetes da tenda,había un xoguete moi estrano, unha 

boneca que tiña unha maldición. 

Unha tarde de inverno fría e chuviosa, chegou á xoguetería unha 

nena acompañada de seu pai. A nena mirou para a tenda e viu os 

ollos da boneca brillar na escuridade do escaparate.  

- Papá! Mércasme aquela boneca?- preguntou a nena. 

-Non teño tempo para lerias, vai moito frío e chove-contestou o 

pai. 

-Por favor! Polo que máis queiras, papá, cómprama, por favor!-

insistía a rapaza. 

-Non sei como che pode gustar unha boneca tan horrible como 

esa! Non haberá outro xoguete menos terrorífico?-dixo o pai. 

- Non , papá , por favor! Quero a boneca, a boneca!- repuxo a filla. 

-Ben, imos entrar na tenda e preguntamos canto custa- dixo o pai. 

 

Entraron, pero non viron a ninguén na tenda. Era unha xoguetería 

moi antiga. Parecía unha xoguetería abandonada e.. cando estaban 

a piques de saír oiron a voz dunha velliña encollida e vestida de 

negro que lles preguntaba que era o querían. Eles dixéronlle que 

estaban interesados na boneca do escaparate e a vella díxolles que 

escolleran calquera outro xoguete, pero a boneca do escaparate 

non, porque lles traería moita infelicidade. 

Pero a nena estaba obsesionada coa boneca e a forza de pedir e 

pedir, o pai acabou mercando a boneca. A velliña meteulla nunha 

caixa de zapatos e vendeulla. 

Á mañá seguinte, a nena levantouse cedo para coa xogar coa súa 

boneca, pero viu algo moi estrano: a caixa tiña agora forma de 

ataúde. 

Á noite seguinte  a nena pechou a caixa con celo e pola mañá viu 

que a caixa voltaba a estar aberta, pero... a boneca xa non estaba 

dentro!. Asustouse toda e correu a habitación do pai para contarlle 

o sucedido e viu que o pai estaba morto enriba da cama. Cando 



voltou á súa habitación a esconderse viu que a caixa estaba de 

novo pechada e que desapareceran todos os mobles da casa.  As 

portas estaban pechadas...a nena quedara soa...! 
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