


O medo é unha emoción que aparece cando cremos que nos

vai pasar algo malo. É unha emoción moi contaxiosa
capaz de meterse no propio corpo até facernos perder o
control. Cando sentimos medo as meniñas dos ollos se fan
máis grandes, como cando as dilata o oculista, o corazón
latexa máis rápido, o que provoca que envíe máis sangue
ás pernas, quizais para prepararnos se temos que marchar
a escape. Se o medo medra moito no peito podemos chegar a
quedar paralizados, o que pode provocarnos perder a cabeza
durante uns segundos. Mais cando deixamos de pensar, é o
momento no que o medo se transformou en terror, entón xa
non sabemos se poderemos controlar as funcións excretoras
do noso corpo, suamos a eito, trememos... Quedamos
aterrorizados!
Estes case corenta contos de medo e de terror escritos polo
talentoso alumnado da Escola de Laredo nos días previos a
noite do solpor, cando aparece Samaín e a rapazada
papando nos zonchos, convidan a compartir a emoción do
medo e mesmo do terror, a quedar conxelados no sofá
durante a súa lectura, co corazón latexando a cento vinte
pulsos por minuto coma se estivésemos correndo dende a
finca de Cardona á praia de Aeralonga. Historias de
lectura aditiva que serán difíciles de esquecer, que

convidan a cada un a volver a contalas e a reinventalas
a carón da luceciña dun teléfono móbil.
Historias como as das bruxas, pantasmas, fantasmas,
princesas e cabaleiros negros que aparecen no camiño
seguindo a espiral das estrelas da Vía Láctea. Contos de
rapaces e rapazas que quedan a durmir nun castelo
enmeigado e non pegan ollo en toda a noite. Lendas de
mochilas fantasmas, de aparicións da Santa Compaña
preto das fontes do camiño, de sombras que perseguen a
camiñantes, de frechas misteriosas desaparecidas ou de
rapaces e rapazas que non deixaron pegada ningunha...
Quen se atreva coa lectura deste libro de contos da escola de
narradores e narradoras de medo de Laredo ten que asumir o
risco de que o medo se transforme no seu corpo en auténtico
terror, o medo terrorífico das aulas de Laredo.
Samaín de 2020, ano do horribilis do Covid 19

O peregrino
pantasma de Santiago
A lenda do peregrino pantasma en Santiago( na Praza da
Quintana.) A aparición dunha silueta, que conforme chega o
atardecer aparece a forma dun peregrino.
A Praza da Quintana foi un cemiterio ata que finalmente,
debido á falta de espazo, terminou por pecharse a finais do
século XVIII.
A lenda do peregrino non fixo máis que crecer e crecer.
Os visitantes que se acheguen ao lugar poderán observar a
``silueta´´na base da Torre do Reloxo, entre a Porta Real e a
entrada da Porta Santa, perfectamente ataviado coa capa,
chapeu ademáis do bastón.
Unha noite a silueta moveuse, uns peregrinos andaban por alí e
viron a silueta cando se moveu, entón chamaron á policía.
A policía tardou moito en vir…
Mentras viña a policía os peregrinos fóronse a andar un rato
polos arredores.
Os peregrinos mentras andaban non veron o peregrino
pantasma irse.
Cando viño a policía os peregrinos non estaban, tampouco o
pantasma!
A policía pensou que era unha broma e se foron enfadados por
que pensaban que habían perdido o tempo.
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Ao día seguinte saleu polas noticias que uns peregrinos habían
desaparecido, a policía veu a noticia e cando se fixo de noite
foron a Santiago.(Quedaba un puco lexos)
O peregrino pantasma había raptado aos peregrinos, o
pantasma lles dixo que lle deran as suas cousas, os peregrinos
negáronse de darlles as suas cousas, querían rematar o camiño.
O peregrino lles amenazou con matalos se non lle daban as
cousas.
Os peregrinos negáronse a darlles as cousas.
O peregrino pantasma se fué e colleu un hacha e matou os
peregrinos.
Cando chegou a policía xa era tarde… os peregrinos estaban
mortos.
Querían investigar de quen podía haberlles matado.
Estiveron dias e dias investigando sobre a morte dos
peregrinos, os policías empezaron a sospechar sobre ese
peregrino pantasma que lles habían contado os peregrinos aos
policías.
Pasaron moitos días e os policías non aparecían.
Ao día seguinte foron outros policías a ver onde estaban os
policías perdidos.
Ao día seguinte foron...Os policías estaban mortos onde os
peregrinos. Todos os agentes tiñan moito medo e deixaron os
corpos alí para sempre.

Fin


MAR RODRÍGUEZ 6º
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Conto de medo:
Había una vez unhas personas haciendo o
camiño de Santiago .Era pola noite e
escoitaron un ruido que biña de detras dun
arbusto e se asustaro e saleu un ome lobo
sabian que había un albergue cerca de ali .
E fugiron de ali e quando chegaram a o
albergue pois se esconderam no albergue
e o ome lobo .Quiso entrar pelas fiestras
e as personas que estaban facendo o
camiño de Santiago se escaparon pola
porta e se escaparon e chegaram ata outro
albergue e abia outro ome lobo e fugiron
ata chegar a a o fin do camiño de Santiago
e puxeron una bandeira e a bruxa le echou
una maldicion . E los omes lobos mueren
las personas que estaban facendo o camiño
de Santiago e a maldicion que lle echou a
bruxa e que se bas a o camiño de Santiago
que se escoitan as personas gritas e
asustadas . ANTÍA 5º

FIN por Antia alvarez de 5
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CONTO DE TERROR
Conta a lenda que hai moito tempo no Camiño de Santiago
cando intentabas facelo apareciaseche unha sombra dun
peregrino que morrera dunha forma terrible. Cando ti pasabas
por ali el comiate e se non o conseguia, seguíate ata facelo.
En 2020 unha parella quixo facer o Camiño de Santiago e
todos lle advertiron de que polo camiño habia algo maligno e
quen entraba ala non vivia para contalo. Eles non creron nada
do que dician , asi que foron a facelo. Cando ian pola metade
dixeron :
-Menos mal que non fixemos caso…
E de repente apareceuselles unha sombra dun peregrino.
Eles pensaron que era coincidencia, asi que seguiron. Despois
de unha hora apareceulles a mesma sombra no mesmo sitio e
eles asustaronse e empezaron a correr. Pero non se daban
conta de que facian o mesmo percorrido unha e outra vez. Eles
empezaronse a cansar e por culpa da noite e do frio,
desmallaronse. Cando se despertaron ainda era de noite e se
encontraban nun sitio moi raro .Estaba todo cheo de arbores e
recordaron todo o que pasou .Pensaron que era un soño e que
se quedaran durmidos polo camiño, pero pareceulles raro que
soñaran o mesmo. Despois dun rato encontraron por donde
tiñan que ir e volveron a ver a sombra. Asustaronse moitisimo
e correron, correron e correron. De repente fixose de dia e
recordaron o que lles dixeran ; que a sombra solo aparecia de
noite . Eles correron e correron mentras podian ata que se fixo
de noite e o volveron a ver. Pero este vez era diferente ; daba
mais medo .Estaba como mais enfadado .Cando xa era
totalmente de noite, pensaron que conseguirian chegar ata que
veron a sombra moitisimo mais terrorifica e moi, moi ,moi
enfadada porque eran as primeiras persoas que consegian
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chegar ata ali . Fuxiron e pensaron que a despistaran, pero a
volveron a ver outra vez e correron .e consigio alcanzar a uno
no se dio cuenta ata que mirou acia atras e vio a sombra
comiendoselo como se fora un trozo de carne pero con moito
sange vio que lle salian as tripas que se desparemaban polo
solo. ela empesou a chorar pero sigio corendo ata que
encontrou unha casiña que estaba un pouco pudrida pero lle
balia para dormir. Cando se acostou nunha cama que había
empezou a escuchar ruidos nun sótano que había. Cando baxo
non beia nada escepto una pared gris e unhas ballas metio a
man por se abia algo, derepente un conbi sale dun sitio moi
oscuro e lle comen a man. Mentras saia da cabana ela estaba
chorando do dor tamen tiña moita ame e xa se lle abian
acabado a comida . Derepente encontrou unhas setas que
tiñan moi boa pinta asi que as coxeu e empesou a ter
alucinacions veía todo borroso e como se mobiese de un lado
para outro. Cando se despertou e estava amanhecendo e
quedaba 1 hora pero xusto chegou o monstruo e se a comio.
Nunca se bolbio a saber deles alguns dicen que se os
comieron e xa esta pero outros dicen que aun sigen sus almas
ala e que intentan facer o camiño.
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A ALUCINACIÓN DA SOMBRA
DO CAMIÑO DE SANTIAGO
Un día, 3 nenos decidiron ir a facer o camiño de Santiago.
No albergue no que estaban lle contaron a lenda, o señor
que sa contou era alto e delgado, vestía un pouco mal e
tiña unha voz moi grave. Dixolles asi ante de entrar na súa
habitación:
“Conta a lenda, que é real, que nesta misma noite,
Halloween, non podrian sair fora, a durmir, xa que unha
sombra, negra, oscura, grande e forte, lles atraparia PARA
SEMPRE”
Os nenos entraron rindo, xa que, vendo ao campesiño,
pensaban que era mentira.
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Na súa habitación, despois de cear, petaron a porta, un
señor lles dixo que a partir de ahora, cerrarian as portas
para que ninguen saira, para salvarse da sombra.
Os nenos se miraron e pensaron que tal vez non era
mentira, tiveron medo, decidiron ir a durmir xa, pero non
podian, ninguen dous 3, asi que foron a mirar pola ventana,
e sen abrir, ali estaba, a cidade inundada desa sombra
negra, se miraron, pensaron o mismo: dese campesiño e desa
lenda da que se riron, era verdade.
Os nenos se foron a habitación de enfrente a disculparse co
cmpesiño, pero o que viros ao entrar non eran normal.
Viron ao campesiño, dándolle de comer a sombra!
Os nenos sairon correndo intentando olvidar o que habian
visto, pero non podian, entraron na sua habitación, con
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falta de aire, por que, aunque a habitación estaba en frente
correron como nunca.
Dentro da súa habitación, oiron como petaba, o intentaron
ignorar, sabían que era el, e habia alimentado a sombra,
pero, de que? o seguinte plato serian eles? Tiñan moito
medo a si que non abriron, a porta volveu a sonar, non
abriron, outra vez petaron, e non faceron caso.
Nese momento, Uxia mirou pola mirilla, non era el, de
feito, non habia ninguen, abriron a porta despacio por si
acaso, e estaba el, cerraron de un portazo, o golpe foi tan
forte que hasta un trballador preguntou, que paso, e o home
estaba detras, os nenos contaronlle o da sombra e Alba
dixolle que tiña un home detras, o señor mirou cara atras e
non viu a ninguen, dixolle que nada de bromas, que aunque
era hallowen, non era escusa para facer eso.
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Brais: Al fin foise
Uxia: Xa, non sei que pasou, e o campesiño, estaba ahi, que
clase de broma é ista!
Alba: Pero… onde esta o campesiño?!?!
O campesiño xa no estaba, todos miraron sorprendidos e
foron a habitación de enfrente, pero non habia ninguen.
cando miraron pola venta, seguia a sombra, pero non habia
ninguen, volveu o traballador do principio, e lles preguntou
se habian visto a o campesiño que iba mal vestido, alto e
delgado.
Os nenos responderon que si, lle contaron todo, o do
campesiño alimentando a sombra, cando petaron a porta, o
da mirilla, e o do traballor que non se creia nada. O
trballador quedou boqueaberto, lles dixo que si, que o
campesiño que veron era o campesiño das sombras, el a
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alimentaba cada Hallowen, e que si o veian, tiberan moito
coidado.
Os nenos quedaron con mal corpo.
Alba: Chicos, os habeis dado conta do que está sucedendo
Brais: Daquela maneira, e todo moi confuso
Uxia: Xa pero, sera unha broma de mal gusto por
Hallowen o é a realidade?
Alba: Oxala que unha broma de mal gusto
Brais: Opino igual
Uxia: Como todos, pero, non sabemos, o que queiramos non é
sempre a realidade
Brais: Xa…
Os nenos non podian durmir, Alba veu a hora, eran as
11:27, e por moi tarde que era, non podian durmir.
Acababan de petar a porta, pero, os nenos non iban a abrir
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Brais: Outra vez nooooon!!!
Alba foi mirar a mirilla, peor non habia ninguen
Alba: Outra vez non, si que non, non, non e non!!!
Uxía: Que pasa?Por que te pos asi? quero durmir, quen é?
Alba: Non hai ninguén, outra vez!!
Brais: Hola?
En ese momento Uxía agarrou unha almohada e pegoulle
con ela.
Uxía: tu eres tonto o que? Non queremos saber nada de
ninguén
Brais: Perdón…
Alba: Non pasa nada pero cala que creo que hay alguen
???: Hola, son de recepción, abrirme a porta anda!
Alba: non
???: Por?
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Uxia: por que non sabemos quen eres, e non vamos a abrir
a porta sen saber quen eres
???: Son de recepción
Brais: DEMUÉSTRALO TRAIDOR!!!
???: Perdón?
Alba: mira, isto e o que pasa, pola mirilla non te vemos e
estamos tendo serios problemas con recepcionistas e vecions...
Brais: ...ASI QUE LARGO!!!
???: Vale… xa me voy se queredes algo, estou abaixo
Uxia: Moi ben adeus, adeus…
Cando Alba abriu a porta, non había ninguen
Alba: Ben!! Non hai ninguén somos libres
Uxia: que é isto?
Alba: O que?
Brais: oh oh, esto eu xa o había visto antes!
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Uxia: Qué?
Brais: E unha especie de ambientador, que hecha aire con
algo que fai ter alucinacións
Uxia: É que alucinacion?
Brais: deixame collelo, o campesiño…
Alba: QUEEE?!?!?!?
Brais: É falso, o recepcionista que nos preguntou por él, é
falso, a sombra, é falsa
Uxía: E que é realidade?
Brais: O campesiño morreu hace anos, non está vivo, e a
sombra, non ten explicación.
Alba:…
Todos foron a explicar todo o que habia pasado.
E ali acabou a sua historia…
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…Se di que aun sigue o espiritu do campesiño voando nesa
habitación.

AROA PEREIRA 6º
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AS FLECHAS BORRADAS
O Camiño de Santiago pasaba por Redondela, pero no colexio de Chapela, os nenos e nenas de
terceiro decidiron que xa era hora de que pasara cerca da escola. Un día de noite, cheo de neboa
para que ninguén os vise e cubertos con capuchas, subiron á estrada de Vigo e empezaron a pintar
flechas amarelas apuntando á praia de Arealonga e ao paseo no que estaba o cole. Despois de tres
horas traballando, cada un despediuse dos compañeiros e marchou a durmir á casa.
Aló pola media noite, chamaron á porta da casa de Martina:
-PUM, PUM,PUM!- sonaron os golpes coma se tocaran cun martelo na porta.
Martina despertouse sobresaltada , achegouse á porta e preguntou tremendo de medo:
-Quen é?
E unha voz ronca respondeulle:
-Son o fantasma dun peregrino que esta noite cando pasaba por Redondela seguiu as flechas
amarelas que baixaban ata o paseo de Cardona e caeu no porto de pedra e afogou!!! E veño a
levarme aos nenos que pintaron esas flechas que me despistaron na néboa. Abre a porta!!
Martina non lle abriu a porta, pero marchou correndo a chamar por teléfono a Breixo e a Daniela
por “Aplausos Doo” ( o seu grupo de wasap).
Estrañamente, e a pesares de que eran máis das 12 da noite, Breixo e Daniela descolgaron a
chamada...porque nas súas casas acababa de suceder o mesmo que na casa de Martina: aparecera un
fantasma do peregrino afogado reclamando vinganza!. Pasaron toda a noite sen durmir e, ao día
seguinte foron á escola moi cansos. Cando chegou a noite seguinte e xa estaban a punto de quedar
durmidos, outra vez en todas as casas dos nenos volveron a petar:
-PUM, PUM,PUM!- sonaron os golpes coma se tocaran cun martelo na porta.
Daniela levantouse sobresaltada , achegouse á porta e preguntou tremendo de medo:
-Quen é?
E unha voz ronca respondeulle:
-Son o fantasma dun peregrino que onte á noite cando pasaba por Redondela seguiu as flechas
amarelas que baixaban ata o paseo de Cardona e caeu no porto de pedra e afogou!!! E veño a
levarme aos nenos que pintaron esas flechas que me despistaron na néboa. Abre a porta!!
Daniela non lle abriu a porta, pero marchou correndo a chamar por teléfono a Martina , aBreixo e
aos demais compañeiros e compañeiras que estaban na mesma situación. Pensaron e pensaron qué
podían facer para que aquel fantasma non aparecera outra vez e, entre todos, acordaron desfacer o
lío das flechas. Saíron das súas casas ás agochadas e foron borrando todas as marcas amarelas que
deixaran o día anterior.
Á noite seguinte, todos os amigos esperaron deitados nas súas camas a que sonaran os golpes na
porta outra vez...pero xa non sonaron nunca máis, nin esa nin outra noite, e por fin puideron durmir
tranquilos...aínda que sempre lles quedou a dúbida de si por culpa da súa travesura algún peregrino
afogara de verdade diante do colexio de Laredo.

Breixo Fiz Iglesias Marqués 3º
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CAMIÑO
DA

MORTE
Unha noite, 31 de outubro, polo Camiño de Santiago, iban catro nenos:
Pedro, Blanca, Nicolás e Laura. Nun momento dado, Pedro, Blanca e
Laura deixaron atrás a Nicolás. Despois duns 15 minutos, déronse
conta de que non estaba Gabriel.
-Deberíamos volver a buscar a Nico, non creedes? -dixo Blanca.
-Seguro que despistouse cun palo o algún paxaro -contestou Pedroimos buscalo antes de que se faga dano.
Os tres volveron por onde viñeran, sen fixarse nos seus pés, ata que de
súpeto Laura tropezouse.
-Esperad, que creo que tropecei cunha rama -todos pararon pero sen
fixarse en Laura, gran erro- Ah! -gritou Laura.
Asustados, miraron todos detrás deles, e alí estaba Nicolás, que agora
era un corpo sen vida e ensangrentado tirado no chan. Nun principio
pensaron que era unha broma de Nico, segundo gran erro, sen contar o
de despistarse do seu amigo
-Seguro que non é Nicolás e que é un boneco -dixo Pedro.
Eu… Non estou segura de que sexa de mintira. -dixo Blanca un pouco
máis calmada ca Laura- O mellor é que nos alexemos de aquí.
Pedro detívose a observar o corpo. É certo que parecía de verdade, e
iso é porque era así. Despois duns trinta segundos Pedro decatouse de
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que había unha nota ao lado do corpo de Nicolás, unha pequena cartiña
de papel escrita con sangue, debe de ser sangue de Nico. Pedro colle a
cartiña con moito coidado de non tocar o sangue, aínda que xa está
seco. A pedro parecelle raro o brillo dourado que tiña o sangue, pero
decide ignoralo.
Mentras tanto Blanca e Laura habían estado discutindo sobre a onde
deberían huir.
-Calade! Esto é importante! -di Pedro, e de repente faise o silencio, xa
que o brillo chama a atención das rapazas- Mirade o que atopei!
Blanca acércase a Pedro, con coidado de non tropezar co corpo que
sigue tirado no chan.
-Huide se tedes medo, pero aínda así encontrareivos, atrevédevos a
quedaros aquí cerca? Se o facedes coñeceredemes e as vosas mortes
serán menos dolorosas, e incluso poderedes despedirvos do voso
amigo. Pero tamén moriredes nunha semana, nadie acordarase de vos,
e non poderedes parar de ver as vosas familias sofrer -Pedro lee a
carta con moita atención-. Se huides non me coñeceredes, As vosas
familias non sofreran e si que se acordarán de vos, ademáis, teredes un
pouca mais de tempo de vida, pero as vosas mortes serán peores e non
poderedes despedirvos do voso amigo por última vez -Pedro termina
de leer en voz alta, e sabe que agora chega o momento decisivo, no que
tendrán que debatir se huir ou non. Lee a firma na súa mente para que
non a escoiten as rapazas e se poñan nerviosas, pero Blanca non
facilita iso.
-Está firmado -automáticamente arráncalle o papel das manos e lee en
voz alta- firmado por Clara Rodríguez Peña. -Blanca paralízase ao ler
o nome, era o nome dunha rapaza moi popular na súa clase cando iva en
sexto de primaria, ata que chegaron ao instituto e eles catro comezaron
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a facerlle sombra. Enfadouse tanto que nun intento desesperado por
botar pola ventana dun quinto piso aos catro coa axuda das súas amigas,
caeu ela e morreu. Ata aquel día ninguén pronunciara ese nome en alto.
-Blanca, non deberías haber lido ese nome en alto… sabes que -unha
voz que facía moito tempo que non escoitaban paraliza a Laura
impedíndolle acabar a frase.
-Que qué? Que vos quitacheme todo? Que de non ser por vos eu
seguiría sendo a mais popular? Que podería estar viva e coa miña
familia na miña casa desfrutando das miñas vacacións? Que podería
haber tido unha larga e alegre vida de non ser por vos? -Queda claro
que esa é Clara, ou como a ela gostáballe que a chamaran, Clair.
-Clara sabes... -Clara volve a interrumpir, pero esta vez a Pedro.
-Clair! Chámome Clair! Vólveme a chamar Clara e mátoche agora
mesmo! -está claro que góstalle que a chamen Clair.
-Vale… Clair, sabes que foi a túa culpa, se ti non houberas intentado
matarnos ninguén estaría morto, pero agora hai dous mortos, non
podes desfrotar da túa morte? -Pedro non parece moi nervioso, pero é
porque o que está a pasar é tan surrealista que cóstalle asimilarlo.
-Tedes ata mañá a esta hora para decidir que vades facer, e se non, os
matarei a media noite -Clair desapareceu, resulta que había unha
sombra da que non de cataronse ata que desapareceu. Debía de ter
moitas ganas de matalos. O importante era que tiñan que decidir
rápido. De súpeto caen dormidos e cando despertan teñen 3 cartas, 1
era a orixinal a as outras tres copias exactas. Todos tiñan a súa carta
na mán. Xa eran cerca das sete da mañá e o cadáver de Nicolás
desaparecera, pero no seu lugar había unha cuarta carta.
-Qué pasou? -pregunta Laura nerviosa ao despertar.
Non sabemos nada, despertamos fai dous minutos -di Blanca.
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-Hai outra carta pero queríamos leela cando despertaras, ao menos
esta non está escrita con sangue.
-Pareceche momento de bromas? -pregunta Laura.
-Non era unha broma, o dicía en serio.
-Quen vai ler a carta -di blanca tratando de tranquilizalos.
-Eu xa leín a primeira, tócavos a vos elixir -di Pedro tratando de
salvarse de ler a carta.
-Eu non quero lela se a escribiu Clara -di Laura.
-Vale, tócame a min, pero debedesme unha -Blanca comeza a ler a
carta- Reuníos aquí mesmo ás 11:59. Se non estades ás 12:00 xa
sabedes as consecuencias. Lembrade que dependendo do que digades
poderedes coñecerme ou non, pero se mentides todo será moito peor
-Case non se lee a sinatura pero Blanca sabe quen escribiu eso
perfectamente- Os odia: Clar… Clair Rodríguez Peña. -Blanca traga
saliva.
-Que imos facer? Cal será a mellor opción? -pregunta Laura moi
asusutada.
-Non hai mellor opción. Non hai nin sequera opción boa. Non hai
escapatoria, imos morir, tarde ou temprano -di Pedro pouco optimista.
-Ten que haber maneira, é imposible que vaiamos a morrer -di BlancaNon había alguén mais aquel día que morreu Clair?
-Tes razón, si que había alguén mais. Pero por agora é mellor que nos
centremos en decidir se huir ou quedarnos. -di Pedro.
-Huir! Se huimos poderemos ter mais tempo encontrar á persoa ou ás
persoas que estaban alí nese momento! -di Laura bastante alegre.
-Sería inútil -di Pedro.
-Non… Ten razón… A Clair non vai bastarlle con vernos morrer e
sofrer. Vai ir a polas nosas familias e non parará. Temos que conseguir
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o máximo tempo posible ata que encontremos unha solución. Debe de
traerse algo entre máns. Ademáis, canto mais tarde en pillarnos, mais
tardará en ir a polas nosas familias. Pensádeo ben, eu teño dos irmáns
pequenos e un maior, e non creo que recorden ben a Clair como para
poder salvarse. Ti tes unha irmá pequena, Pedro. E ti, Laura tes cinco
irmáns, os dous maiores e os dous pequenos. Non podemos deixar que
os maten. Temos que acabar con esto. A media noite dirémoslle a Clair
que imos escapar. E que ninguén diga o que temos entre mans nós
-Blanca está decidida a facer todo o que acaba de dicir, aínda que
pareza moito-. Estades conmigo?
-Si.
-Si.
-Ben.
-Podemos chamar a Clair dalgunha maneira? -pregunta Blanca.
-Creo que non -di pedro.
-Imos probar. Clair! Clair! -nun momento de despiste entre os gritos
alguenes tapanlles a boca.
-Como coñecedes ese nome? -di a voz dunha moza, aproximadamente
terá dezaseis anos, coma eles.
-Se lles destapamos a boca quizais podan falar, Adriana.
-Cala que ti querías deixalos inconscentes -di Adriana.
-Calade os dous que temos que falar con estes e non podemos
pelearnos -di unha voz nova.
Os tres, quitan as mans e aléxanse un pouco entre eles.
-Como coñecedes ese nome? -volve preguntar Adriana.
-Era unha compañeira antiga de clase que morreu -di Pedro.
-Tedes as cartas? -pregunta Adriana.
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-Todavía non nos presentamos. Sou Adrián. -presentase o segundo
que falou.- Sou irmán de Adriana. E el é Xoan -di sinalando ao último
que quedaba por presentar-. É o noso amigo.
-Eu son Laura, e eles son Pedro e Blanca. Sodes antigos amigos de
Blanca?
-Éramos bos amigos. Sóanme moito as vosas caras… Un momento,
fuchedes vos os que…? -di Adriana
-Ela intentou matarnos! -interrumpe Laura.
- Xa… Clair era moi… diferente. Góstaballe demasiado matar. De feito
todos os domingo obligábanos a ver como cazaba. A verdade é que
mellorou bastante co paso do tempo -di Xoan.
-Entón porque os persigue? -pregunta Blanca
-Discutimos antes de que morrera. É moi rencorosa… -di Adrián.
-A vos tamén mandouvos elixir? -pregunta Pedro.
-Si… Que decidíchedes vos? -pregunta Andrea.
-Nos queríamos huir, para atouparvos, pero aínda que xa vos
atoupamos creo que deberíamos huir -di Blanca.
-Nos queríamos huir sós, pero é mellor que vaiamos todos xuntos -di
Adrián.
-A vos a donde vos mandou ir? E a qué hora? -di Laura esperando que
sexa o mesmo sitio ca eles.
-Un pouquiño lonxe de aquí ás 11:55. -responde Xoan.
-Tedes reloxo? -pregunta Pedro.
-Si, son as 8 da noite, mellor volvemos xa. -responde Adriana.
-Nos quedámonos aquí, e mañá pola mañá encontramonos neste mesmo
sitio. Entendido? -di Blanca
-Entendido -responden a vez Adrián, Xoan e Adriana.
Despois de 4 horas aparece da nada Clair, e pregúntalles se elixiron xa.
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-Si, queremos huir -responde Pedro.
-Vale, mañá pola mañá poderedes huir, mentres, dormide un pouco.
O que fai 10 segundos formaba a silueta de Clair fúndese co paisaxe
facendo que Clair sea invisible e que os tres amigos dorman.
Espertan cando xa é pola mañá. Clair non está, e teñen que ir cos seus
compañeiros de morte. Cerca dun minuto despois de despertar todos
achéganse de lexos dúas siluetas que gritan e corren
desesperadamente.
Recoñecen as voces de Adriana e Xoan, e corren como poden xunto a
eles.
-E Adrián? Onde esta Adrián? -pregunta estresada Laura.
-Cando despertamos non estaba, nin el nin o seu corpo. Supoñemos
que Clair o matou, e levouse o corpo para despistar -responde Xoan
tratando de calmar a Adriana- .
-Canto tempo levades despertos? -pregunta Blanca, que parece ter
un plan.
Uns cinco minutos -responde Adriana.
-Creo que non está morto -di Blanca bastante segura de si mesma.
De súpeto, aparece Adrián e Adriana e Xoan corren para darlle unha
aperta.
-Onde estabas? -pregunta Adriana.
-Lembrades que deixaramos as mochilas atrás cando nos demos conta
de que xa non estaba Xiana? -eles asinten- Fun recoller as mochilas
porque alí estaba a nosa comida e levamos moito se comer. Como non
os vin cando volvín, pensei que estábades aquí e viñe correndo. Por
certo, debedesme unha, estas mochilas pesan moito. -Adrián miara a
Blanca, a Pedro e a Laura, e ve nos seus ollos e na súa pel pálida que
levan moito sen comer e que queren esa comida- Queredes un pouco?
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-Si -contesta Blanca sen pensalo dúas veces.
Comen rápido mentras descuten sobre a onde irán. Ao final deciden
que a unha aldea abandonada que hai por alí cerca.
Cando xa teñen todo recollido marchan á xa mencionada aldea.
Xa alí encontran un bosque e casas abandonadas, definitivamente o
lugar perfecto para un asesinato. Se morren alí ninguén o descobrerá a
non ser que Clair teña pensado atormentar e torturar a mais xente.
Antes de chegar Blanca tiña unha duda que estivera na súa cabeza
desde que veron a Adrián antes da comida. Mellor dito, desde que
Adrián mencionou a unha tal Xiana na frase: “Lembrades que
deixaramos as mochilas atrás cando nos demos conta de que xa non
estaba Xiana?”.
Nun determinado momento no que ela e Adrián quedaronse atrás (non
como Nicolás), Blanca armouse de valor e preguntoulle a Adrián sobre
o tema.
-Adrián, cando dixeches o de: “Lembrades que deixaramos as mochilas
atrás cando nos demos conta de que xa non estaba Xiana?”, non parei
de pensar en iso, quen era Xiana?
-Xiana era a irmá de Xoan. Como Xiana era moi amiga de Adriana e eu
Xoan rematamos sendo moi amigos. Como a Clair parecíalle que iso a
faría mais popular decidiu ser a nosa amiga inseparable, pero ao final
decidimos que non queríamos ser os seus amigos. Dúas parellas de
xemelgos non se ven todos os días. Ao final despistámonos de ela e
morreu a mans de Clair.
-Como Nico. Nico era irmán de Laura por iso está aterrada. Eran moi
bos irmáns, pero Nico morreu e Laura síntese culpable por non haber
estado con el mais tempo… -Blanca deixa de falar un momento porque
recorda a morte de Clair e unhas palabras que dixéralle Xoan a
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primeira vez que encontraronse os seis- Xoan dixo que Clair cazaba,
non?
-Efectivamente.
-Entón por qué non nos matou cun arco, coitelo ou algunha arma que
ela empregara normalmente para cazar?
-Ela quería morir…
-Qué? Non, imposible
-Si! Clair tiña moitos libros raros de espíritus, fantasmas e demáis.
Pode ser que ela soubera que se morría cunha misión pendente en vida
podería matarnos.
-Pero entón matará antes a Xoan, a Adriana e... a ti… que a nos para
poder quitarse un obstáculo pero desfrotar mais e facelo mais largo. Se
comeza por nos non podería desfrotar de matarte a ti ou a Xoan ou a
Adriana.
Sen darse conta os demais habían chegado a unha casa que parecía
estar en bo estado e eles pararonse antes de entrar na casa na que
estaban os outros 4 amigos. Era unha casa na que cheiraba
especialmente mal. Asomaron as cabezas pola porta e dentro había un
cadáver. Era dunha nena de aproximadamente 16 anos e estaba en
perfecto estado. Sen duda, era Xiana…
-Eh, encontramos unha casa boa! Podedes entrar! -gritalles Xoan
-Vale! -responde Adrián.
-Que facemos? -susurra Blanca.
-Definitivamente é Xiana, pero non podemos facer nin dicir nada.
-Vale.
Entran na casa como se nada e pasan 2 horas alí.
-Non debemos dormirnos, quero que cando Clair apareza estemos
todos despertos.
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-Vale -din todos á vez.
Chegan as 11:59 e de repente Pedro entra nun sono profundo. Non
poden despertalo e intentan que volva á realidade ata que de súpeto ás
11:59:59 un humo branco aparece delante de eles e Laura ponse
nerviosa.
Aparece Clair cun coitelo na man o que reafirma a idea de Blanca de
que Clair utilizaría as súas habilidades para algo.
-Xa veo que tedes un amigo moi dormilón, un amigo con moi POUCO
RESPETO! -Clair ponlle o coitelo na gorxa a Pedro e durme a todos
de súpeto. A mañá seguinte Pedro está morto e Xoan ferido. Hai unha
carta que di: “Non porque Xoan esté ferido quere dicir que el vaia a ser
o seguinte morto. Por certo, vais a ter que ser mais listos para poder
ter un pouco mais de tempo.
Horrorosos soños, Clair Rodríguez Peña.
-Temos que usar as súas debilidades. Qué non lle gustaba? -pregunta
Adrián
-Os cans, era alérxica aos cans. -responde Adriana
Nuns minutos teñen unha lista completiña de cousas ás que Clair era
alérxica ou tiñalles medo.
Prepararon un par de trampas co que conseguiron sobrevivir unha
noite mais, e non tiveron que ver a Clair. Pola mañá despertan e falan
de irse a outro lugar. Do que falaran Adrián e Blanca e do que viron
naquela casa. Pode que fora unha señal de Clair de que poden salvar
aos seus amigos? Ou simplementee para despistar e que perdan o
tempo? Debaten Todo iso mentras camiñan bosque adentro. Despois
dun rato, unha luz chámalles a atención. Unha cidade! Alí poden
conseguir o que queren e Clair non pode matarlles porque é imposible
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que as rúas quédense completamente vacías durante o sufecinte tempi
como para matar aos cinco… Cinco… Si, só cinco.
Durmen unha noite na cidade e conseguen armarse de cosas que lles
servirán para atrapar a Clair. Pero asegúranse de separarse en grupos
para despistar a Clair e que se pode velos non sepa o que traman.
Chega a noite e preparan unha trampa moi elaborada, que non se
descobre ata que ás 11:59:59 aparece Clair. Alí comeza a acción.
Compraron un par de libros sobre espíritos para saber de cales era
Clair. Resulta que non pode atravesar a materia, só faise invisible.
Aquela información valíalles moito.
-Listos chicos? -di Xoan segundos antes de que apareza Clair.
Listos… -din todos cun pouco de medo.
De repente a luz que trae a Clair todas as noites aparece e activan a
trampa. Clair pasa por diversos instrumento de tortura ata chegar a un
bote de cristal reforzado moi grande.
-Está… Está atrapada… O conseguimos! O conseguimos! -di Laura
aliviada. Facía moito que non falaba Laura…
-O seguinte que hai que facer é meter este bote dentro dun tanque de
lava e tiralo baixo terra para que non saia. -di Adrián
-Imos… -contesta Adriana
Fan o que teñen que facer e antes de tirar a Clair ao tanque de lava que
xa está nun hollo escriben unha carta na que di:
“Coidado, se cavas aquí morrerás, e non é unha broma. Se coñeces a
Clara Rodríguez Peña, aquí está, pero mellor non tentes á sorte.
Att: Xoan García (pola súa defunta irmá Xiana García), Adrián e
Adriana Lago (por todos os seus compañeiros e amigos mortos), Laura
Cabaleiro (polo seu defunto irmán Nicolás Cabaleiro), Blanca Pérez
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(polo seu defunto irmán Pedro Pérez) e por todos os mortos pola culpa
do que escondense baixo esta terra.”
Puxeron unha caixa na que estaba a nota e unha fouto de todos eles e
os seus irmáns e súas irmás, estiveran ou non na aventura que foi
atrapar a Clara. E por primeira vez pódese decir Clara en vez de Clair
sen perigo de morte.

FIN
OU PODE

QUE NON…
PAULA S. 6º
Páxina 29 de 78
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CONTO DE MEDO
Hai oito anos unha nena morreu en Chapela ( Galicia ) no cole de ceip de Laredo…
A nena iba caminando por o patio pero non se deu conta de que algo raro habia o final dun
callexon . Era como unha sombra grande e delgada co as mans moi largas . Ela toda feliz
acercóuse sin saber q ese iba a ser un dos seus últimos momentos de vida .Tratabase do
xigante oscuro un antigo profesor do colexio que morrera dun ataque o corazon provocado
polos gritos dos seus alumnos, e agora tiña o seu espiritu atrapado no colexio ata que
buscara a sua venganza. O xigante faloulle cunha voz silvante e profunda que parecia vir do
mismo inferno,- ! Levareite con migo e formaras parte da miña venganza! E coa rapidez dun
lostrego desapareceu e a nena quedou sen vida tirada no frio calexon.
Este foi o comenzo de moitas mortes mais todas provocadas polo xigante oscuro e
vengativo. Ningen tiña claro porque aparecian nenos mortos no colexio. Uns decian que era
casualidade, outros que a auga e o aire estaban contaminados, outros que se trataba dunha
epidemia, pero habia unha rapaziña que sabia a verdade…..Esta rapaza chamabase Maria
Antonieta , era neta dunha muller que dician tiña poderes de visión ,e parece que ela tamen
tiña esta cualidade. Esto probocava nos demais alumnos rechazo e medo. Pero Maria sabia
a verdade e ainda que intentou falar cos profesores ,estes non lle fixeron caso e pensaban
que estaba un pouco loca.
Sequian aparecendo nenos mortos e Maria sequia avisando que habia un personaxe
malvado no colexio, e todos seqian a rirse dela.
Ata que pensando que estaba loca ingresaron a Maria nun centro especial….
E resulta que dende ese dia non ten avido mais mortes no colexio.
Pero este non e o final da pesadilla , pois as mortes comenzaron no centro donde
ingresaron a Maria…Quen e ese raro personaxe?....Que relacion ten con Maria?....esto e
outra historia.
DIANA GAGO 6º
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CONTO DE
MEDO
Nunha das miñas andainas dun ano que
non quero recordar, decidin facer o
camiño de santiago, quen me iba decir que
xamais o olvidaria. iba camiñando unha
tarde en busca dunha hospedaxe. O
traxecto estabaseme facendo moi duro, ese
dia casi non me encontrara con ninguen,
asi que estaba soa, seguia o meu camiño
xa que a noite viñame enriba, cando de
repente escoitei un murmullo; case me sae
o corazon do sitio. votei unha ollada ao
meu alrededor e non vin a ninguen que
raro… decidin seguir na procura de donde
poder descansar esa noite xa que o sol
estabase metendo entre os cumios das
montañas, cando de repente ZAS!!! escoito
una campaiña. volvinme a xirar e nada non
habia nada, pensei o camiño estame facedo
dano, xa teño imaxinacions, ainda
acabarei por tolear. deixei a mente en
branco e seguin andando un Pouquiño mais
veloz, xa que empezaba a estar un pouco
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asustada. pasado un ratiño sentin
murmullos e pasos, pero eu seguia soa,
como podia ser xa me estaba preocupando
polo que estaba sucedendo, non daba
credito o meu temor. o camiño estaba
solitario enton deixei a imaxinacion a un
lado e busquei a loxica: seran as ramas
das arbores fixo. apurei o pasiño un
pouquiño mais, e de repente entre as
polas das arbores unhas pequeniñas
luceciñas sain do camiño e fun correndo
hacia ese alumbramento, cando dei
apartado as ramas xa desapareceran, non
podia ser o cansancio estame agotando
fisica ou mentalmente xa non o sei. Voto
a correr co medo polo sendeiro cando a
uns metros vexo un cartel, canto mais me
acercaba podia leer o que puña: camiño
das animas cansas. pensei pois nada o
nome non axuda moito sigo leendo o
cartel: Hostal As Animas do Descanso a
5km. Penseino duas veces antes de comezar
a camiñar os nomes non axudaban, pero o
cansancio xa podia conmigo. debia levar
percorrido case tres kilometros cando o
lonxe vin varias siluetas pensei porfin
algo de compañia, fun correndo hacia eles
.
JASMIN
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Xaime Pereira

De Mateo Pena 6º

(Esta historia é totalmente inventada) :)
Era unha vez un galego chamado Xaime Pereira
que fora a Extremadura para facer o camiño de
Santiago dende alí. Cando xa o fixera durante 5
dias, ao 6º pola noite escoitou un cabalo trotar
bastante cerca, se foxes un galego (que o
eres)Sabrias que si escoitas os trotes dun cabalo
pola noite tratase nin mais nin menos que do
Cabaleiro negro (non é verdade)E Xaime Pereira
que o sabia empezou a correr e a correr hasta que
o Cabaleiro negro subiuno ao cabalo e empezaron
a falar.
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Primer capitulo
O castelo do cabaleiro
-Cabaleiro negro,onde me levas?
-Ao meu castelo
-Pensas matarme?
-De momento non.
Chegaron ao castelo. Era un castelo enorme e
negro cunha porta grandísima, esperaron a que se
abrira e cando entraron lebou a Xaime a unha
grande habitación perfectamente amueblada.
O Cabeleiro negro era unha persoa moi educada e
moi amable, que sempre recollia aos peregrinos
que pasan por cerca do castelo (non existe
semellante paranoia) pero como non te
comportaras ben ou facias o que te decia, se
enfadaba e cortabache a cabeza, por iso moitos
galegos o temen.
-Estou moi cansado de andar. Podo ir durmir?
-A durmir? Aquí ninguen baixe a durmir sin contar
un conto sobre o camiño de Santiago antes.
-Pois eu non teño ningun conto.
O cabaleiro botou a Xaime a rua e díxolle
-Se non me contas un conto en tres horas
decapitareite.
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Segundo capitulo
En busca dun conto
Xaime lebantouse e o cabaleiro gritoulle
dende o castelo
-Nin se te ocurra fuxir.
Xaime empezou a andar polo camiño en
busca dun pobo onde poder conseguir un
conto, pero non había ninguen cerca.
Xaime camiñou durante unha hora, ao final
dun caminiño estreito encontrou unha verxa.
Ao cruzala viu a seu redor e dixo
-ai non, estou nun cementerio!
enton dunha tumba levantaronse tres
esqueletos. Un deles empezou a falar.
-Colle esta pala e cava un buraco!
Xaime cabou
-Metete dentro!
Xaime deuxe conta da intención do esqueleto
e dixo
-Podo pedir un ultimo desexo?
-Vale, solo un
-quero xogar unha partida de tres roldas as
cartas, e con apostas.
-Vale irei a por elas.
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Tercer capitulo
O mago das cartas
Cando o esqueleto deulle as cartas Xaime
empezou a repartir. A primeira partida
ganouna Xaime. E Xaime dixo
-Moi ben quitaros os pantalóns
E os esqueletos dixeron.
-um! está ben
E os esqueletos quitaronse os pantalóns.
A segunda partida ganouna Xaime
-Moi ben quitaros as camisas
-um! está ben
E os esqueletos quitaronse as camisas.
E a tercera e ultima partida ganouna Xaime.
-Moi ben quitaros os zapatos
-um! está ben
E os esqueletos quitaronse os zapatos e
quedaron desnudos (os esqueletos non teñen
partes que censurar, tranquilos)
-Vale xenial adeus!
E Xaime empezou a fuxir
-A por el!!!
Gritaron os esqueletos.
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Cuarto e ultimo capítulo
Unha persecución, un castelo e un conto
Xaime correu e correu como se le fora a vida nelo
(que é a verdade) pero os esqueletos corrian mais
rapido que el, entón Xaime viu ao lonxe un castelo
enorme e deuse conta de que era o do cabaleiro
negro, chegou a porta e empezou a gritar.
-Abrídeme, abrídeme por favor!!!
As portas do castelo abríronse e os esqueletos
fuxiron ao ver ao cabaleiro negro dentro do
castelo, o cabaleiro lebou a Xaime a sua
habitación e lle dixo.
-E o conto?
-ai o conto!!!
E din que Xaime contou a historia que eu mesmo
acabo de escribir (ao mellor fai unhas cantas
semanas) e tamen din que grazas a eso
conseguiu chegar a Santiado con cabeza e todo.

Fin
Mateo Pena 6º
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Lémbrasme?
Había moitos anos unha nena que era inseparable da sua nai , o padre falceu cando ela
cumplira os 2 anos .Vivía en Santiago De Compostela , e todos os domingos ía a catedral
de Santigo coa súa nai .

Un día , quedaron co tío para comer .Cando acabaron as duás ían para o camiño , cando
chegaron viron a un señor que era un pouco raro . O señor déuse a volta e comenzou a
disparar a nai díxolle a nena :
-Corre !!!-Non,non che penso deixar aquí- Contestou a nena
A nai empuxoú a nena , a nena de segido escapa

A nena quedoú a vivr co tío, cando cumpliu os 19 marchou da casa do tío
Pasou polo camiño e…
Desmallouse , recordou todo o que pasou , pitáballe a cabeza cunhas voces que dician :
-Lémbrasme?Os médicos lograron reanimala , despois volveuse a desmaiar pero non poderon salvala.
O último que dixo a nena foi :
-Lémbrasme?Fálase por ahí que polo camiño de Santiago morreron unha nai e unha filla
Pero… non é de todo certo Lémbraste?

Susana Diouf 5º
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MARIANA NO CAMIÑO DE
SANTIAGO
-Erase unha vez , unha rapaza que chamabase
Mariana. Nun dia normal no colexio unhas amigas
dixeronlle se quería ir a no Camiño de Santiago
ya que viven cerca de alí. Ela primeiro dicho que non
pero le dio tanta intriga a si que dicho que si.
Fíxose de noite e estaban no camiño a santiago e
cabe aclarar que ela estaba a escondidas da sua nai, e
aproveito que ela traballaba hasta a mañan seguinte o
eso creia ela.
E de un momento a outro se dio conta que estaban na
iglesia do Camiño de Santiago y dixolle aos rapaces:
-estamos na iglesia que facemos ? le dixo Mariana a
os rapazes. os rapaces se reunieron e hablaron etre si
pero deixaron a Mariana afora e depronto como os
rapazes non creían en Dios comenzaron a insultar a la
iglesia de un momento a outro, pero ela sí creía
enton no dixo nada. en eso ela escoita un ruido e le
dice a os rapazes que mellor se foran
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- rapaces! deberíamos irnos ya es moi tarde. Le
dice Mariana a os rapaces.
en eso ela se da cuenta que faltaba uno enton salio
correndo, no queria que le pasara nada.
-aaaaaaaaaaa! Grita asustada Mariana.
Enton se esconde en unos arbustos pensando
- hasta aqui quede solo por desobedecer a mi
madre!! Ve que os rapaces non chegaron e se
asusto moito pero de pouco a pouco chegou

a su fogar e ve a asua nai
-eeee parea donde vas!? le pregunta a nai de Mariana
- pero que faces aqui?
- pues me dieron una hora para verte por lo menos
“verte dormir”
- joe
- en donde estabas? le dise a nai de Mariana
- en la tienda tenía hambre
despois de mucha discucion se van a dormir pero
en eso Mariana escucha un ruido en el sotano y
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bajo, ve unha sombra moi estraña y se da cuenta
que ¡es un monstruo el que se llevo a sus amigos!
Ela intenta escapar pero non pode y no pudo
sobrevivir despois de 5 minutos a nai baixa e non
la encontra e agora se dice que justo a la
03:00am no CAMIÑO DE SANTIAGO aparece ela
e sus amigos e cando te los encontras non vas a
poder salvarte.

A SI QUE TEN COIDADO
CANDO VAIAS AO CAMIÑO
DE SANTIAGO
,ja,ja,ja

esta historia es totalmente inventada
by: Daniela Hernandez 6º
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CONTO DE MEDO:
Había unha vez unha lenda duns fantasmas de Santiago de Compostela e
había uns xóvenes que lle facían bullyng a un neno o ian perseguindo
polo camiño de Santiago .Era casi de noite, eran case as dez que era a
hora na que saían a pasear os fantasmas. Os fantasmas viron aos xóvenes
e os empezaron a perseguir. Lograron esconderse nunha cabaña moi
antiga ,pero esa cabaña era dos fantasmas .Os fantasmas buscaron e
buscaron. Os xóvenes encontraron un sotano que levavacaraa fora
.Saíron

e viron que non estaban .Os fantasmas xa estaban máis
tranquilos xa estaban saíndo do camiño de Santiago pero no camiño
que iban saíndo os fantasmas encontraron aos xóvenes .Eles empezaron a
correr como nunca .Lograron escapar de Compostela pero como os
fantasmas viron que os xóvenes saíron se Santiago se puseron moi
enfadados porque eles non podían sair de Santiago.
Os xóvenes deixaron de molestar ao neno o quixeron contar no seu
colexio e so os creeron algúns. E desde esa vez os xóvenes e o neno nunca
máis volveron a ir ao camiño de Santiago de Compostela. Pero as
noticias foron a grabar aos que facían o camiño de Santiago e viron ao
fantasma e todos xa creeron neses rapazes e moi poca xente foi a facer o
camiño de Santiago.
E ata aquí a história
Pablo Cascallar
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DÍA DE DIFUNTOS
Era o dia dos difuntos un neno de chapela chamado
Xian acompañado da súa nai.
Xian e a sua nai foron a facer o camiño de
Santiago,camiñaron durante o longo do dia, ata que
pola noite mais ou menos as 8:30 da tarde, estaba
empezando a escurecer e Xian e a sua nai chegaron a
Santiago, e resulta que chegaron a catedrai e estaba a
rua e as casas como un poco mais raro do
abitual,resulta que as persianas das casas estaban
subidas e todas as luces apagadas,e as farolas
apagadas.
E resulta que Xian mirou que na parede dunha casa
poido ver o que ponia pintado na parede dunha
casa,non entredes na catedral pode ser moi perigoso,e
Xian e a sua nai non poidian creer o que pasaba,
estaban asustados, pero eles iban a ver que pasaba na
catedral.
Entraron pero a porta estaba pechada, pero había unha
ventá aberta pero a a sua nai se lle ocurreu escalar para
chegar a ventá e era un pouco dificil,pero menos mal
que a sua nai estaba moi forte e sabia trepara paredes
a la perfeccion e Xian, tamen a podia podia
escalar.Entraron pola ventá e se encontraron algunhas
estatuas e monumentos que tenian a pinta de ser moi
costosos,seguiron camiñando ata o pasillo central e non
se poderon creer o que veron era
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o espiritu de Santiago xian e a sua nai dixeron… OMG
hai que escapar,entonces empezaron a correr para
escapar por donde entraron,era a ventá pero Santiago
fixo un movemento coa sua man e pechou a ventá Xian
e a sua nai ivan a morrer pero resulta que… chegou o
pai de Xian con unha maquina de cazar espiritus e
fantasmas e salvou a Xian e a sua nai, foi o dia mais
terrorifico da sua vida pero se sairon coa sua.

FIN
XIÁN MARTÍNEZ 6º
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OS IRMÁNS POSUÍDOS
Fai moitos séculos, dous irmáns facían o Camiño de Santiago habitualmente.
Sempre o facían en verán! Pero unha vez decidiron facelo a finais de
setembro.
Eles camiñaban e camiñaban. Todo ía ben!
Ata que un día apareceu unha araña xigante e pusoxe no medio! Eles, sen
dar crédito, fuxiron de alí ata chegar ó albergue anterior.
Estaban moi asustados, e non sabían que facer: se volver a casa, se
quedarse, se só foi unha alucinación…
Cando se preparaban para durmir, un dos irmáns viu unha especie de
espectro coa cara deformada, as orellas moi grandes, e cunha maza. Tamén
levaba unha manta vermella e branca por enriba. De tal susto que levou
caeuse pola ventá! E morreu. O seu irmá, chorando, non daba explicación ó
que estaba ocorrendo. Moi asustado fuxiu a súa casa!
O irmán que quedaba comezou a ver cousas raras: fantasmas, bichos,
mostros, e todo tipo de cousas que non existían! Decatouse que detrás del ía
o seu irmán, suxeitado con cordas nas mans e nas pernas. Un home sen
rostro o manexaba. Convertiuno nun monicreque! O irmán seguía avanzando
sen mirar atrás! Empezou a chover e o irmán resbalou nun charco e caeu.
Viu o home e o seu irmán diante del. O home sen rostro sacou unha navalla e
apuñalou o irmán e o converteuno nun monicreque.
Dise que se vas facer o Camiño de Santiago nestas datas, este home virá por
ti e dexaraite sen vida.

IRENE LÓPEZ 5º
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CONTO DE MEDO.
A bruxa no camiño:



 AÑO 1790

Había unha vez unha bruxa que sempre iba detrás dos peregrin@s
para poderlles roubar.
A muller sempre tiña unha estratrxía para poder roubarlles, hacíase
pasar por peregrina e unha vez lecalizado o diñeiro de x
peregrino/a esperaba a que estivese so para que os demás non
foran encima dela e lle quitaba o diñeiro e todo o que tivese de
valor.Pero o que ela non sabía era que a pilicía estaba buscandoa
porque miotos peregrinos xa a habían denunciado.
Unha vez a pilicía haber investigado sobre ela empezou a
busqueda. Mandaron a 4 policías vestidos de peregrinos para ir
detrás dela, mentres que outros grupos de policía chamaodos
refuerzos iban en varios coches por si necesitaban axuda.
Unha vez localizada a bruxa a perseguiron mais de 2 horas.
A bruxa fixouse que tiña un peregrino diante que tiña un bolso
cheo de diñeiro para poderse aloxar nun albergue,cando a bruxa
viu que a xente non se separaba do home decidiu roubarlle o bolso
coa xente ao arredor e escapar para un albergue a descansar e ao
día seguinte seguir co camiño para ver se podía saquear a alguén
mais.A pilicía perseguiulle hasta o alberge ou hostal no que se iba
a aloxar, á policía se lle fixo moito mais facil a persecución porque
cando a muller saliese da súa habitación.Pero a muller antes de
irse mirou pola ventana do hotel haber si había alguen esperandoa
e deuse de conta que había demasiadas patruyas de pilicía enton
foi moi lista e decidiu salir pola porta de atrás, unha vez abrir a
porta de atrás do hotel se encontrou cunha sorpresa.A policía a
estaba esperando tamen pola porta de atrás enton a puideron
coller, e unha vez a tiñan no cuartelillo decidironlle poñer 10 anos
de carcel por facer mais de 25 atracos ao ano.
RAQUEL.C 6 DE PRIMARIA.
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A FONTE DO CAMIÑO


Todo comenzou nesta mesma fonte, unha parella de peregrins sentados nunha
rocha ceando antes de ir ao albergue, nese mesmo intre escoitaron ruidos hacia
o bosque, seguiron o ruido pensando que eran mais peregrins pero, por desgraza
non era como pensaban senon que … ¡era a santa compaña!.
Os peregrins sairon correndo aterrados hacia o albergue, onde os esperaban uns
amigos. Contaronlles o sucedido e cerraron o albergue enteiro por medo, non
esperaban ter ista esperiencia.
A santa compaña avanzaba lentamente. Cando escoitaron uns ruidos na cociña ,
nese momento viron a santa compaña rodeando a un pobre home morto cunha cruz
no peito, un dos chicos baixou a cociña , os outros mentres vixiaban a santa
compaña , na cociña so era un ratonciño.Pasaron a noite en vela , so durmiron unha
hora antes de marcharse a seguir o camiño. Xa habia atardecido os peregrins
deronse prisa para chegar ao seguinte albergue,cando chegaron xa estaba
anochecendo, pero non habia rastro da santa compaña ata que… Habian
desaparecido as duas chicas.
a media noite os chicos viron luces eran a santa compaña coas duas chicas nese
intre apareceu unha das chicas mortas e a outra herida na habitacion , tiraron ha
morta pola porta, non querian ter un morto no albergue. A mañan seguinte enterraron
a morta no bosque e emprenderon a ultima etapa do camiño, al fin chegaron e
contaron todo o ocurrido as suas familias , e dende aquelas non volveron a tocar
Santiago nin o seu camiño.
Sara García
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A MOCHILA FANTASMA
A mochila, un atuendo moi típico dos peregrinos, pero nesta historia non foi solo un
atuendo…

Esta historia está protagonizada por Xoan da vila Escondida da Folla

Hay moitos anos nunha vila moi alonxada de Santiago un peregrino decidiuse a
facer o camiño de Santiago, os primeiros dias todo estaba ben tiña moita reserva de
comida e auga esta ultima incluso dicia que lle sobraba. Ao cabo de 1 semana e
media ao peregrino foronselle agotando todo, auga, comida e incluso ganas de
seguir facendo ese camiño, el sabia perfectamente que non poderia volver a sua vila
natal non poderia aguantar todo o camiño cos pocos recursos que lle quedaban.
Unhas horas mais tarde fixose de noite e unha silueta extraña comezou a chamalo
(en susurros)
-Xoan Xoan non queres comida e auga? Pois ven conmigo- Dixo a sombra
-Xoan non respondeu-Xoan seguro que a queres- Repetiulle a sombra
-Si quero pero que pasara se te fago caso? -Preguntou Xoan
-Non pasara nada home eu che darei unha mochila repleta de comida e ti chegaras
sano e salvo a Santiago o que ti queres verdade? - Dixo a sombra
Xoan aceptou pero non sabia o que lle iba a pasar…
A mañan seguinte Xoan espertou con ganas de ir a Santiago ese era o seu ultimo
dia se tal y como se propoñia percorria os 27km restantes despois de 2 largas horas
xa eran horas da comida e Xoan comeu tal y como lle dixo a sombra dende ese
momento Xoan non recorda nada solo recordou ver borrosa a cara da sombra que
era unha bruxa e escoitou unha voz que dicia -Xa temos cena ja ja ja

E dende ese día a lenda dí que a casa abandonada de al lado da ruta ten os
esqueletos das suas victimas e se comen o resto

XIAN FERNÁNDEZ 6º
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A NOITE DO MEDO

Conta a lenda,que hai uns cuantos anos, os nenos do colexio decidiron facer
camiño de Santiago, estaban moi ilusionados pola experiencia que ian vivir.
Pero non se podian imaxinar, todo o que ia suceder nesa aventura.
A primeira noite,tocoulles dormir nun castelo , e pola noite empezaron a
escoitar moitos golpes, ó principo, pensaron que era unha broma doutras
persoas, pero o ruido seguía. Dous baixaron pero pasaron dez minutos e non
volveran,pero pasado un tempo, estaban tan cansos do camiño que se
quedaron dormidos .
Ao dia seguinte o espertar,baixaron as escaleiras e encontraron os seus
amigos vivos pero estos lles contaron que habian visto como alguen o lonxe
mataba algo non sabian o que. Algúns decidiron abandonar a viaxe e volverr
á casa, os que continuaron andiveron todo o dia , xa cara a noite, lles podia o
cansancio e como non atopaban ningún albergue decidiron durmir debaixo
dunhas árbores, xa casi se quedaran a dormir escoitaron, BUUUUUUUUM!
outra vez, ruidos, pero esta vez ninguén se atreveu ir a mirar.
Os nenos decidiron abandonar todos o camiño, non estaban dispostos a
pasar mais medo.So un deles decidiu continuar a viaxe, ainda que presentia
que lles estaban a perseguir as pantamas do castelo, acelerou o paso por si
acaso e viu unha persoa correndo hacia el, e tiña razon , unha sombra
acersouse e acuchillouno.

FIN


BRAIS HERMIDA 5º
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A PRINCESA FANTASMA

Erase unha vez unha nena de 11 anos que
queria facer o camiño de santiago,
pero os seus pais eran os presidentes dun
pais cullo nome non me sei e a nena todos
os dias dicia:
-nai,pai podemos ir a facer o camiño de
santiago?
-non iso non e para nos , nos somos
presidentes non podemos facer cousas de
probres
enton a nena investiguou e invetigou
porque non habia manera de comvencelos e
dixolle un día a os seus pais:
-e podo ir ao campamento do fantasma?
os seus pais o pensaron e dixeron
-canto custa?
-pois...uns 400 euros-dixo a nena asustada
-vale sin problema-dixeron os pais

a nena sin saber moito o que ia facer
correu a facer a maleta por que o
campamento comezaba maña seguinte.Ao día
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seguinte a nena colleu as cousas e
depediuse dos seus pais.
o seu chofer quiso levela porque o
campamento estaba xusto no medio do
camiño de santiago pero ela dixolle que
non que ia facer o camiño de santiago.

Despois dun largo camino case antes de
chegar escureceu e tiña o presentimiento
de que algo ou alguen a perseguia de
pronto a nena mirou para atras e viu unha
luz que facia destellos como se alguen lle
estivera avisando de que habia peligro de
pronto alguen lle dixo:
-Hola,hola que tal esta la princesa
fantasma dixolle alguen con voz de
poseid@

a nena moi asustada correu deseperada
mente ata chegar ao campamento, timbrou
na porta e lle dixeron :
-aqui estas segura non hai
fantasmas-dixolle a monitora
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-e escoitado unha voz moi terrorífica e
asusteime-dixo ela
-si e o fantasma aserayo-dixolle un neno
- ti me sonas como te chamas?
-chamome martyn
-che estan buscando na cidade porque non
ves conmigo e levoche a casa
-aghora xa non vas a poder saír, se non o
fantasma Aserayo che asesinara como di o
seu nome (asesino-rayo)
-eu son a primeira dama teño que volver
a nena no lle fixo caso,saliu e o fantasma a
asesinouna.
A nena volvera a casa outra vez?

MARIA 6º
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Amor fatal
Eneco era un peregrino que atopábase facendo o Camiño de Santiago. Nunha das etapas
coñeceu a unha chica que se chamaba Sofía. Eneco enamorouse a primeira vista de Sofía
que era una xoven moi tímida.
Eneco falaba horas e horas con ela para intentar conquistala pero Sofía non lle respondía
nunca hasta que na etapa do 31 de outubro Sofía respondeulle que quería ser a súa
noiva.Eneco moi contento foi darlle o seu primeiro cando tocoulle a Eneco paralizouse o
corazón e non era capaz de respirar ¡Acaba de besar unha fantasma! O resto dos
peregrinos estaban vendo a Eneco morrer mentres gritaba “¡Sofía axúdame!” pero nadie
coñecía a ningunha Sofía mentres intentaban socorrer a Eneco.
Eneco morreo o 31 de outubro e moitos din que é agora e un alma errante da Santa
Compaña, mentres que Sofía é unha fantasma que parece cada 20 anos facendo o mesmo
que fixo con Eneco.

ALBA RODRÍGUEZ 3º
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A NENA MORTA
Fai moitos anos, oubo unha neniña que xa os seus oito anos traballaba coma unha
adulta, porsuposto facendo máscaras para samaín. Lola, que así se chamába a nena,
traballaba dia e noite, polo cal non paraba de traballar salvo que o seu xefe lle dera
un descanso gratuíto cando traballara un novo recor de mascaras nun día.
Un 23 de Outubro o seu xefe lle deu sen razón unhas vacacións nas que fora un día o
traballo un non un si un non, Lola sorprendidísima aceptou, pedíulle prestado un
momento o telefono ao seu xefe e chamou a sua nai e lle preguntou:
- Mamá mamá, podo volver soa a casa.- Preguntoulle Lola a súa nai polo
teléfono do seu xefe.
- Si filliña, si, sempre que non te desvíes, recorda que estámos preto de samaín
e pode aparecer a…… SANTA COMPAÑA, así que se volves soa a casa
non te desvíes, camíña con ollo.-Díxolle a nai.
A nena cun pouco de medo saíu da empresa e adentrouse no bosque, de noite,
claro.
Lola adentrávase cada vez mais e derrepente o chan cubriuse completamente
de nebla, facía un frio tremendo e derrepente os paxaros que viña escoitando
caláronse.
-Que curioso. - Dixo Lola
-Isto so pasa cando vai aparecer a Santa Compaña, ui ui ui.-Dixose Lola.
Derrepente escoitou una canción fúnebre e Lola dixose:
-Ai meu Deus.
No acto viu a Santa Compaña saír entre as sombras e nun abrir e cerrar de
óllos a Santa Compaña estába cada vez mais cerca de Lola, cando estiberon a
so medio metro de Lola, o que dirixia a Santa Compaña golpeóu a Lola coa
súa gadaña e …. Nunca ningen souvo nada mais daquela nena.

FIN?

Páxina 59 de 78
CAROLINA 5º

CONTO DE MEDO
Era unha tarde de verán e os 7 amigos estaban falando do pouco que lles
quedaba para marchar a universidade… todos estaban moi emocionadas, salvo
que todos sabían que cando marcharan deixarian atrás todas as súas amizades.
Andrea entrou correndo na praia.
-Chicos, Chicos! Estaba a mirar a galega cando puxeron unha reportaxe sobre
o Camiño de Santiago que é moi interesante e ademais é un sitio precioso.
Podemos facelo e sirvenos de despedida para cando nos vaiamos a
universidade.
-Parece divertido- dixo Lucía
-É boa idea-afirmou Xoán
-Podemos facelo en outono, mais concretamente en outubro, en outono as
árbores están preciosas-propuxo Carlota
-Sí!-Dixeron todos a coro.
Empezaron a organizalo todo para cando chegara outubro.
A súa andaina comenzou en Ferrol e xa alí quedaron abraiados pola beleza e o
encanto daquela cidade. Pouco antes de chegar a súa primeira parada, en
Pontedeume atoparon unha igrexa do siglo XV casi derruida por completo.
Todos quedaron maravillados coa fermosa igrexa, tiñan moitas ganas de
entrar malia que non podía xa que tiña unha cinta de prohbdo o paso.
Que pena!- Exclamou Alberto
Xa…- Comentou Lola
Quen di que non?-Preguntou Uxía.
As bandas da entrada-Dixo Pedro
Pois a mi esas bandas damen igual, eu non quedo sen ver a igrexa.
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Uxía pode ser peligroso mellor non vaias seguro que hai máis- Dixo Lucía, sen
faltarlle razón.
Dame igual eu vou entrar- Protestou Uxía
Sen tempo a que ninguén dixera nada Uxía xa estaba dentro, ninguen se
atreveu a seguila así que esperaron alí fora comentando o loca que estaba
Uxía.
Cando saleu todos a notaron “rara” ignorando ese pequeno detalle empezaron
a preguntarlle:
“Cómo é por dentro?”
“É bonita?”
“Qué había dentro?”
Preguntaron e preguntaron pero ninguén obtuvo resposta.
Ao tonto ao tonto chegaron ao seu destino, Pontedeume. Cenaron nun
restaurante de por alí preto e logo foron ao hostal.
Uxía nese tempo non dixera nada dende que entrara na igrexa, ata ese
momento que dixo:
“Subir a habitación, eu quedome con Pedro un ratiño, quero falar con él”
Todos aceptaron porque ao fin e ao cabo é Uxía a de sempre, pero a ninguén
combencialle de todo.
Con razón non combencialle a nadie a idea deixar sós a Uxía e a Pedro.
Despertaron todos e foron almorzar pero non encontraron ni a Uxía ni a
Pedro, todo era moi raro ata que apareceu Uxía dixo que non sabía donde
estaba Pedro, que ela subira a habitación pero que Pedro quedarase abaixo
falando con unha chica.
Cansos de esperar partiron e deixaron a Pedro atrás, camiñaron e camiñaron e
cando chegaron a seguinte parada Uxía volveu dicir:
“Subir a habitación, eu quedome con Laura, quero falar con ela”
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Xa estaba claro que algo raro pasaba, xa ninguén sabía que facer, malia que
Lola que é a máis valente de todos dixo:
“Vale quedome con vós”
-Non- Replicou Uxía
Pois a mi paréceme boa-Dixo Laura aliviada
Uxía non podía protestar eran 2 contra 1
É así sen máis quedaron as 3 falando, mellor dito as 2 porque Uxía non dixo ni
mu.
-Ben chicas, teño que ir un segundo a baño, demasiados refrescos…
Cando Lola volveu do baño non encontrou a ninguén, era moi extraño… pero
pensou que casaranse e foran para a cama.
A maña seguinte Laura non aparecía, a chabaman pero daba fora de
cobertura…
Uxía dixo por activa e por pasiva que ela non sabía nada, ninguén se fiaba,
pero en certo modo a todos daballes medo.
Mentras camiñaban ninguén dixo palabra, ata que chegando Hospital de
Bruma Alberto gritou:

-O demo está aquí!!

Alberto saiu correndo, Uxía o segui moi pretiño, e todos votaron a correr
detrás.
Chegaron a unha explanada donde había pentágonos invertidos (Para invocar
a Satanás) no centro estaban os corpos mortos de Pedro e Laura, pero o que
máis lles preocupaba a todos era que había pintado 3 pentágonos vacíos…
Despois de ver iso sairon correndo todo svenos Uxía que empezou flotar en
medio dos circulos, a súa cabeza xiraba e xiraba, ninguén o veu pero de pronto
cayó ao chan. Recuperouse inmediatamente e saiu correndo tras os demais.
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Chegaron a Sigüeiro e xa sen inventarse historias matou a Alberto a Lola e a
Carlota fora, ás portas do Albergue, entrou chea de sangre e agarrou Andrea e
a Xoán, pronunciando as palabras:
“Vós quedadebos conmigo”
Intentaron escapar pero non o conseguiron unha forza máxica o impedía.
Eran as 12 da noite pero Uxía arastroules fora, puxeronse a camiñar e
chegaron a Santiago as 5 e media da mañá Andrea que levaba todo o camiño
intentando escapar consegiuno as portas da catedral. Saiu correndo e foi
chamar ao cura e o cura despois de escoitar o que dixo Andrea contestou:
“Fixeches o camiño co demo”
Nese momento apareceu Uxía por diante cun coitelo e por detras unha sobbre
enorme. Todos estaban en silencio cando escoitaron risas, viñan pola parte de
atrás deronse a volta e encontraron a todos os seus amigos VIVOS.
Uxía comenzou tamén a rir, despois comenzou a explicar que todo era unha
broma por Samaín, todo fixeranllo xuntos, forza era hilos de pesca que le
ataron cando veron os pentágonos que estaban pintados con sangre falsa.
-Cómo é posible? Os habeis aliado todos contra contra mí?
-Sí xa ves
-Por certo Andrea qué día es?
-31
-De?
-Outubro, claro é Samaín.
-Claro- Dicen todos a coro

FELIZ SAMAÍN!!!

VALERIA CHAO 6º
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O Manolito de Santiago.
Manolito un día quiXo decirlle a súa nai que iria este dia a visitar a o
apostol de santiago pero o que non se esperaba era que algo lle ía
a pasar en esos sete dias. Manoliño Manolito o primeiro dia
empezou o camiño pero non se deu conta e hia a
o lado contraio do camiño hia acia portugal en vez de ir a santigo
,pero,dixo!que
fago
pero hia a lume de carozo no se lle veía. Mais tarde cando deu a
volta se fixo de noite pero non se deu conta que non tiña onde
durmir pero derrepente se lle apareceu a santa compaña ¡si a
santa compaña ! e de repente a mirou pero non se une caminata e
lle dicen que lle acompañaba a Santiago e durmiu nunha tienda de
campaña a o final da santa compaña lle dice que fora ao bosque a
por paus para a fogata. Entonces , Manoliño foi ao bosque , pero
non era un bosque calquera , era un bosque lleno de mostruos
terrorificos . Mentras Manoliño foi camiñando no bosque , encontrou
un ataud con un esqueleto que non chegou vivo a hacer o camiño
do santiago . De repente , o esqueleto se covertiu en un moustruo
vivinte , Manoliño xirou e viu que o esqueleto se moveu do seu
ataude . Entonces Manoliño enpezou a gritar de terror , AAAHHHH
, SOCORRO , QUE MEDO . O esqueleto se enpeza a acercar a el e
Manoliño enpeza a correr…
que pasou a o final tatatatara isto non rematou xa…

Jesús Manuel. 6º
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O conto de medo
Era o ano 2021 e estaban pasando casos moi extraños estaban desaparecendo
persoas no camiño de Santiago por a parte de Triacastela. Non quedaba rastro das
persoas non tenia obxetivos como solo mullesres non atacaba a todo. Solo
aparecian manchas de sangue nin pulseras collares nada mas era bastante forte.
Esa persoa que atacaba a peregrinos algunhas veces aparecian cortes nas arbores
cortes moi profundos parecia que os ubieran deixado a medio talar era moi extraño.
Nun momento hubo un secuestro moi raro habian quedado as mochilas a lo mellor o
fixo a correr porque viñan persoas dentras incluso unha das persoas de detras viron
a algo como de 2 metros 10 centimetros levando un cadaver ao hombro como un
saco corria demasiado rapido. Viron que tenia un machete demasiado afilado. Eles
foron a avisar a policia pero o que viron os deixou de pedra… ESTABA TODA A
COMISARIA CHEA DE SANGUE E TODOS OS POLICIAS MORTOS. E eles
volveron a ver a ese extraño home que se achegaba a eles lentamente e cuns uns
ollos vermellos amenazantes
que daban realmente moito medo. E ali xusto morreron nunca se supo mais de eles
e do extraño asesino tampouco os asesinatos aunque un extraño corpo apereceu un
corpo moi grande con mordidas enormes… Creo que temos otro misterio sen
resolver.

ROI AMIL 6º
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O FINAL DO PASILLO

A clase de sexto de primaria decidiu que a súa excursión
de fin de curso sería facer o Camiño de Santiago.
Cada vez que pasaban por un refuxio un alumno
desaparecía.
Así que decidiron investigar, estaban no último refuxio da
estrada, era de noite, ao final do corredor viron unha
silueta. Correron e entraron na primeira habitación que
atoparon pero ... alí estaba a sinistra silueta da que
fuxían.
Fuxiron pero atoparon de novo a silueta ao final do
corredor, saíron correndo do refuxio e atoparon unha
orde de zombis.
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Entraron nunha habitación e agardáron a que saira o sol
e dixéronllo aos profesores, que non os creron.
xusto quando cheguei a Santiago despertei, resulta que
fora un soño ou ... realmente ía pasar?
fin?

RICARDO 6º
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O Peregrino Fantasma
Unha noite con lúa chea un peregrino estaba facendo o
camiño de Se antiago como calquera outro día pero, viu
unha sombra extraña como outro peregrino entón foi a
saludarlo pero...Non había nadie ni delante ni detras da
sombra, el acordouse dunha noticia que viu pola
televisión que decia:”A sombra fantasma que se leva
peregrinos”
Entón quiso echar a correr pero xa era tarde, o peregrino
fantasma o estaba persiguiendo.
O fantasma non logrou alcanzarlo, o peregrino ao chegar
a un restaurante se o contou todo as personas que
estaban alí, eles o tomaron como loco e nunca lle
creiron, hasta que empezaron a desaparecer mais e mais
peregrinos que nunca se supo delos.
A lenda conta que a sombra só aparece pola noite ao
lado da iglesia.
ARIANA 6º
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OS NENOS ASUSTADOS

Un día normal de camiño estaba unha familia facendo o camiño de
Santiago.Son catro una nái e un pái e dous nenos,e decidiron
facelo na peor época,na época de HALLOWEEN.

A familia escolléu o camiño desde Burgos ata Santiago ían en
bicicleta pero algo inesperado pasoú aparecéu un demonio cando
estaban pasando por León e o demonio os devioú acia Astúrias.
Eles pensaban que ían ven pero estaban moi equibocados.
E o demonio lles seguiu ata Oviedo en Astúrias,pero cairon por un
acantilado e o demonio lles salboú pero non sabian porque .
O demonio lles levoú ata Santiago para que termiñaran o camiño
pero mentras descansaban o demonio lles arancou os osos e
arrancoulles a cabeza e les comeu o corazón.
Eo conto rematou e recordade durmir cun ollo aberto.

BREIXO 5º
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OS NENOS DO CAMIÑO
Había unha vez uns nenos, que todas as tardes saian a xogar pola aldea. Por esa aldea pasaba
sempre moita xente, xa que por alí pasaba o camiño de Santiago. Coñecian a xente de todo o
mundo, habia xente moi amable, e outra un pouco estrana, pero sempre atopaban algo con que
divertirse.
Unha desas veces, que estaban a xogar viron chegar un peregrino todo desfarrapado e
tembloroso, primeiro deulles medo e alexáronse correndo. Foron contarlle a uns avos que
estaban á sombra como era o señor que acaba de chegar á aldea, os cales non lle fixeron moito
caso. De súpeto, viron xente correr, o peregrino que acaba de chegar á aldea, estaba gritando
coma un tolo, dicindo, que antes de chegar a aldea polo camiño do monte, agachárase a coller
unhas castañas e de detras da árbore viu como se agochaba un ser raro coa cara toda chea de
sangue e falando nun idioma moi raro, que foi hacia él e atacouno cos erizos das castañas, ata
que conseguiu fuxir. A xente empezou a temblar, facía moitos anos que ningén vía a ese home.
Entón os nenos quixeron saber de quen se trataba, contaronlles que ese home chegou á aldea
facendo o camiño de Santiago, non tiña familia e de volta de Santiago decidiu quedar alí a vivir.
Nadie se explica o que lle pasou, ó principio era un home normal, pouco falador pero nunca se
metera con ninguén, ata que despois dunha tarde de estar a apañar castañas o atoparon
delirando o todo picado polos ourizos, dende ese día sempre que alguén se acercaba a coller
castañas aparecia el a escorrentalo, tirándolle ourizos.
A xente pensaba que xa había marchado da aldea, pero non era así, cada vez ía a peor, a historia
empezouse a extender por todas partes, e dende ese día os peregrinos deixaron de pasar pola
aldea



FIN
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OS PEREGRINOS
Nunha noite de samaín, onde non había lúa,
víase pasar unha cola de xente con capa
negra, e dician:
- Imos a Santiago, e nada nos lo impedirá.
Imos a Santiago, e nada nos lo impedirá…
Mataremos, mataremos, mataremos, imos
matar...
Alí estaba Pedrito, un neno nin totalmente
malo, nin totalmente bó, non era nin fu, nin fa,
era unha cosa intermedia.
A única cousa que tiña Pedrito en especial, era
que tiña moitísima curiosidade.
Estaba escondido entre uns arbustos,
grabandolo todo, porque na súa vida, toda a
xente o teataba como tolo, pero cando
ensinara ese vídeo grabado as tres en punto
da mañá, todo cambiaría.
Cando se o dixo a súa nai esta contestoulle:
-DEIXATE DE PARVADAS E ADÍCATE A
ESTUDAR!!
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Pedrito quedou destrozado, pero sabía que
parte de razón el tiña, pero a outra parte é que
as súas notas eran moi malas.
A súa nai castigouno no seu carto, e só podía
sair para ir ao baño.
El tiña o presentimento de que alguén lle
obsebara, pero creía que solo esra a súa
imaxinación.
Pero el escoitaba uns ruidos, parecían golpes
na porta, intentaban forzar a cerradura; un
instante despois escoita un grito. Entón el dixo:
-Prfrfrfrrrrff, as bromas da miña nai en samaín.
Pero, un rato despois caiu na burra:
-A MIÑA NAI NON GASTA BROMAS, ESTÁ EN
PERIGO!!!!!!!
El intentou abrir a porta, pero estaba pechada
por fora, enton tivo a xenial idea de tirar se
pola ventá sen corda nin nada, tivo sorte
porque el vive nun baixo, e non se fixo nada.
Deu patadas, puñetazos, cravou as uñas, fixo
de todo pero estaba pechada.
Pepiño sentouse, e pensou que a súa nai había
morto.
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De pronto a porta abriuse, e a súa nai había
desaparecido, logo uns peregrinos taparonlle
a boca a Pepiño, e dende ese día, 22 de
octubre de 2020, o peregrinos actuaron, e non
se supo nada máis del.

F IN
LARA U. 6º
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Peregrinación a morte
Un 31 de outubro dous peregrinos decidiron seguir o camiño de noite porque ían retrasados
na etapa. No medio do camiño atopáronse cun cruceiro e a medida que se acercaban
parecíalles que había unha muller vestida de blanco.
Os dous estaban moi asustados, pensaban que era a Santa Campaña, pero se acercaron a
ver que era. Se acercaron e veron que era unha muller parecida a unha fantasma que
choraba pola morte dun fillo.
Os dous pregrinos decidiron rezar para ver se á muller tenebrosa desaparecía, pero todo o
contrario, se acercaba máis.
Os dous estaban tan cagados de medo que pecharon os ollos e cando despertaron os dous
apareceron nas súas camas sen recordar nada do que había pasado.
Despois dun tempo os dous peregrinos enfermaron misteriosamente e morreron os poucos
meses.

Pedro Rodríguez 5º
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UNHA EXCURSIÓN

ALUCINANTE

Unha fría maña do outono íamos de excursión a
Santiago coa profe e os meus compañeiros ,
estabamos moi ilusionados ,iamos a coñocer a
sua histoiria xa que estabamos estudandio o
camiño de Santiago.
Saíamos en autobus as 9:00 am do colexio,
estábamos todos acomodados, íamos vendo os
paisaxes do camiño ata que co aburrimiento
quedeime durmido nun profundo sono.
Parecía que so pechara os ollos uns minutos,
ero cando os abrín todo cambiara, non había
ninguén e nin sequera ningunha mochila dos
meus compañeiros,mirei o reloxo e marcaban as
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catro da tarde asi que baixei rapidisimo e mirei
que estaba so en medio da nada , nun camiño
de terra interminable ; nese momento escoitei o
ruido do motor dun coche que viña acercandose
a toda velocidade , parouse xusto frente a min
era un todoterreno de cor branco e pola fiestra
asomou a cabeza unha muller que preguntoume
onde ia
- vou a catedral de Santiago
- ela respondeu: que casualidade eu taméń , se
queres levote
- dixelle que sí ,conteille que necesitaba
encontrar a miña profe que quedarame dormido
mentres iamos no autobús de excurion e cando
desperteime non habia ninguen
ela dixome :
-non te preocupes Lucas conmigo estarás seguro
- oiga , ¿ como e que sabe o meu nome ?
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dixelle eu mirandoa fixamente con asombro , e
antes de que me contestara observei o seu
brazo esquerdo en carne viva estaba sen pel e
sobresaianlle os osos . Quedeime paralizado e
coas poucas forzas que tiña intentei gritar par
pedir auxilio pola fiestra do coche pero ninguen
me escoitaba ,ata que oin alguen dicir o meu
nome , eran os meus compañeiros eu desperteime
asustado vin o meu reloxo e eran as 10: 00 da
mañá .
Chegaramos ao noso destino e alegreime
pensando que todo fora un mal sono ainda que
deronme escalofríos e entroume algo de medo
ao ver uhna placa nunha parede na rua que
dicia ; en memoria de Matilda Ximenez
1935-1980 ¡Era a misma muller do meu sono !
HUGO FERNÁNDEZ 6º
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Zombis na catedral
Este era un neno chamado Sebastian que tiña un avó con moito conto.
Sebastian, aínda que a súa nai sempre lle dicía que non crese ao avó, críalle
todo o que contaba. Un día, en outono, ( non sei por que, pero foi xusto o día
do samaín ) contoulle ao rapaz unha vella lenda que el daba por certa. A
lenda dicía así :
Na noite do samaín, á medianoite, xusto na tumba do apóstolo Santiago de
Zebedeo, xorde das tebras un exército de zombis que percorren o camiño de
Santiago de cabo a rabo, todos pero todiños os camiños,
convertendo en zombi a aquel que se cruce no seu camiño.
Ao rematar a lenda, Sebastián quedou cagadiño de medo o resto da semana,
porque, ademais el vivía xusto enfronte da catedral de Santiago.
E nesas estaba cando se decatou de dúas cousas: A primeira é que xa
pasaran dez días dende o samaín, e a segunda era que o avó tiña o costume
de dicir, por exemplo: ‘hoxe vou comprar arroz’ e finalmente mercábao dez
días máis tarde.
É dicir que el non se referia ao día do samaín, senón que se referia a dez
días despois do samaín. Iso significaba que aquel mesmo día ían saír os
zombis.
Entón, Sebastian, un rapaz espelido, foi correndo ao soto e colleu unhas
táboas, uns cravos e un martelo. Aos dez minutos, a súa casa estaba
completamente tapiada con táboas en portas, ventás e chemineas.
A invasión dos zombis retrasouse, para ser exactos, un minuto, corenta e
nove segundos e sete milisegundos. Os zombis intentaron entrar na casa e
ao ver que non o conseguían, seguiron o seu camiño.
Outra vez, Sebastian, moi controlador, cronometrou aos zombis, e viu, que
tardaron catro horas con trinta segundos e sete coma unha décimas de
segundo en voltar á catedral

FIN

Roi Davila 5º
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